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Sammanfattning 

 

Arbetslöshet, ohälsa, att vara ensamstående förälder samt andra sociala faktorer är de 

vanligaste orsakerna till försörjningshinder och behov av ekonomiskt stöd från 

offentliga välfärdssystem. Människors ekonomiska situation påverkar till stor del deras 

förutsättningar och livsvillkor. Att vara beroende av ekonomiskt välfärdsstöd för att 

klara av att försörja sig kan ses som ett tecken på ekonomisk utsatthet. I Sverige har 

kommunen, genom socialtjänstlagen, ansvar för ekonomiskt bistånd i form av 

försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt. Efter 1990-talets ekonomiska kris 

har förändringar genomförts i reglerna för ersättning från vissa socialförsäkringssystem, 

exempelvis a-kassa och sjuk- och föräldraförsäkring. Som ett resultat av förändringarna 

har allt fler kommit att bli beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning, eftersom 

de saknar arbete. De flesta kommuner i Sverige arbetar med arbetsmarknadsinsatser 

riktade till arbetslösa med försörjningsstöd då det ligger i kommunens intresse att 

personer som tar emot ekonomiskt stöd på grund av arbetslöshet ska bli självförsörjande 

så snabbt som möjligt. Den här kunskapsöversikten är en del av ett uppdrag som FoU i 

Väst/GR har fått i samband med ett projekt i stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-

Högsbo i Göteborgs Stad. Projektets insatser riktar sig till föräldrar med långvarigt 

försörjningsstöd och som har hemmavarande barn. Att rikta insatser till föräldrarna 

syftar även till att förbättra barnens förutsättningar. Projektet bygger på ett antagande 

om att det är sannolikt att barn som växer upp i en miljö med arbetslösa föräldrar som 

tar emot ekonomiskt välfärdsstöd själva hamnar i en liknande situation som vuxna. Det 

är detta antagande som granskats i den här studien via en genomgång av tidigare 

forskningsresultat. Finns det stöd för antagandet om en generationsöverföring av 

mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd?  

 

Resultat från tidigare forskning visar på att samband kan observeras mellan föräldrar 

som tar emot ekonomiskt välfärdsstöd och deras barns mottagande i vuxen ålder. Dock 

konstateras att en majoritet av personerna som växer upp i familjer med ekonomiskt 

välfärdsstöd inte själva blir mottagare. Studierna kan inte heller bekräfta att de 

observerade sambanden mellan generationers mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd 

skulle spegla ett orsakssamband, där föräldrarnas mottagande av ekonomiskt 



 

 
 

välfärdsstöd i sig skulle leda till barnens framtida mottagande. En stor andel av 

studierna pekar snarare på att det finns andra faktorer som samspelar. Låga inkomster, 

utbildningsnivå och fattigdom kan i kombination med andra sociala faktorer leda till en 

högre sannolikhet för barnens framtida behov av ekonomiskt välfärdsstöd. Vissa studier 

pekar på att det snarare är en överföring av förutsättningar som äger rum mellan 

generationer, då föräldrarnas inkomst, utbildningsnivå, ohälsa och arbetslöshet kan 

påverka barnens förutsättningar och utfall. Utbildning pekas ut som ett viktigt verktyg 

för att jämna ut sociala ojämlikheter och minska sannolikheten för mottagande av 

ekonomiskt välfärdsstöd, både för barn uppvuxna i familjer med stöd och barn 

uppvuxna i familjer utan ekonomiskt stöd. Ytterligare pekas olika livsfaser eller 

övergångsfaser ut som påverkande faktorer i samband med att unga vuxna tar emot 

ekonomiskt välfärdsstöd för första gången. Att flytta hemifrån, bli arbetslös och/eller att 

skaffa familj är exempel på övergångsfaser vilka kan påverka unga vuxna från mer 

ekonomiskt utsatta familjer då de troligtvis inte kan få ekonomiskt stöd från sina 

föräldrar.  

 

Att mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd skulle bero på en direkt överföring av 

värderingar och attityder mellan generationer är alltså inget som forskningsresultaten 

pekar på. Själva mottagandet av ekonomiskt välfärdsstöd verkar inte gå i arv mellan 

generationer såvida inte andra sociala och påverkande faktorer existerar. Det verkar 

snarare ske en överföring av, eller finnas ett samband mellan, generationers 

förutsättningar och inkomst. Själva mottagandet av ekonomiskt välfärdsstöd i sig verkar 

alltså inte vara centralt. Fokus bör snarare ligga på de livsvillkor eller förutsättningar 

som har lett till behovet av ekonomiskt välfärdsstöd. Troligtvis finns det flera 

påverkande faktorer till varför samband mellan generationers mottagande av 

ekonomiskt välfärdsstöd kan observeras och mer forskning behövs för att sortera i 

faktorerna och klarlägga deras inbördes förhållanden.  
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1 Inledning 
 

Barns och deras familjers ekonomiska villkor utgör en grundläggande förutsättning för 
barns goda uppväxtvillkor. Sambandet mellan barnfamiljers ekonomi och en rad 
centrala aspekter som barns hälsa, utbildningsmöjligheter och framtidsutsikter är tydliga 
(Salonen 2012, s. 9) 

 

Människors ekonomiska situation påverkar till stor del deras förutsättningar och 

livsvillkor (Salonen 2014, s. 25). Att vara beroende av ekonomiskt välfärdsstöd för att 

klara av att försörja sig kan ses som ett tecken på ekonomisk utsatthet. Ett exempel på 

ekonomiskt välfärdsstöd är ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd och bistånd 

för livsföringen i övrigt (Socialstyrelsen 2015a). De vanligaste bakomliggande 

faktorerna till behovet av ekonomiskt bistånd beskrivs vara arbetslöshet, ohälsa, att vara 

ensamstående förälder samt andra sociala orsaker (Socialstyrelsen 2014, s. 8). Ett starkt 

samband kan noteras mellan familjer som har en låg inkomstnivå och andelen som tar 

emot ekonomiskt bistånd (Mörk, Sjögren & Svaleryd 2015, s. 64).  

 

Efter 1990-talets ekonomiska kris har förändringar i rättighetskraven för ersättning från 

vissa socialförsäkringssystem, exempelvis a-kassa och sjuk- och föräldraförsäkring, 

genomförts. Inkomstbortfallsprincipen, som ska ge stöd vid exempelvis arbetslöshet, 

omfattar personer som har haft tidigare lönearbete. Personer som inte har lönearbetat 

och därför inte omfattas av inkomstbortfallsprincipen hänvisas istället till 

socialförsäkringarnas minimialternativ (Salonen 2014, s. 42–43). Som konsekvens har 

alltså fler kommit att bli beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning till följd av 

att de saknar arbete. Ekonomiskt bistånd har alltså kommit att fungera som en slags 

arbetslöshetsersättning för den grupp människor som inte är berättigade till 

inkomstbortfallsersättning (Mörk, Sjögren & Svaleryd 2015, s. 112–13, Salonen 2013, s. 

8, 12). Efter 2008 har långtidsberoende av försörjningsstöd ökat nationellt i Sverige. I 

ett lokalt perspektiv har cirka 45 procent av de vuxna som har långvarigt ekonomiskt 

stöd i Göteborgs Stad barn (Göteborgs Stad 2015, s. 6). Det är kommunen som ansvarar 

för ekonomiskt bistånd. Det ligger därmed i kommunens intresse att personer som tar 

emot ekonomiskt stöd på grund av arbetslöshet ska bli självförsörjande så snabbt som 

möjligt. Göteborgs Stad och de flesta kommunerna i Sverige arbetar därför med 
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arbetsmarknadsinsatser riktade till målgruppen arbetslösa med försörjningsstöd 

(Bergström Casinowsky 2014, s. 8, SKL 2015).  För att motverka det utanförskap som 

långvarigt beroende av ekonomiskt stöd kan innebära har staden ett uttalat fokus att 

satsa på att hjälpa barnfamiljer till självförsörjning. Denna investering är tänkt att 

förbättra även barnens förutsättningar i ett längre perspektiv och minska sannolikheten 

för att barnen själva ska hamna i en liknande situation som vuxna (Göteborgs Stad 

2015, s. 28). Tidigare studier visar att det finns samband mellan barns inkomstnivåer 

som vuxna och deras föräldrars inkomster (Moisio m.fl. 2011, s. 7) och att en uppväxt i 

fattigdom ökar risken för att själv leva i fattigdom som vuxen (Jonsson m.fl. 2010, s. 

90). Barns uppväxtförhållanden och familjers ekonomiska förutsättningar har även 

betydelse för, och samvarierar med, andra faktorer som utbildning, hälsa och etablering 

på arbetsmarknaden, faktorer vilka kan påverka barnens framtidsutsikter och 

utbildningsmöjligheter (Salonen 2012, s. 9, 13). Vilken kunskap finns då om eventuella 

samband mellan föräldrars och barns typ av inkomst, exempelvis inkomst genom 

ekonomiskt välfärdsstöd? I det följande kommer begreppet ekonomiskt välfärdsstöd 

användas synonymt för att beteckna olika typer av ekonomiskt stöd från offentliga 

välfärdssystem. Huvudfokus ligger på behovsprövade stöd, som syftar till att hjälpa 

individer utan tillräckliga medel att kunna försörja sig. Överförs mottagande av 

ekonomiskt välfärdsstöd mellan generationer?  

 

1.1 Uppdrag kunskapsöversikt 

Uppdraget att skapa en kunskapsöversikt1, en litteratursammanställning över tidigare 

forskning, på temat generationsöverföring av ekonomiskt välfärdsstöd formulerades i 

samband med projektet Extra satsning på barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd 

- Matchning mot arbete och utbildning.  Projektet är en ettårig satsning inom 

stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs Stad och riktar sig till 

föräldrar som mottagit försörjningsstöd under en längre period samt har hemmavarande 

barn. Deltagarna erbjuds en kommunal arbetsmarknadsanställning, en subventionerad 

anställning med placering i kommunal verksamhet, på cirka sex månader tillsammans 

                                                            
1 Kunskapsöversikten är skriven av Cecilia Kaan, praktikant på FoU i Väst/GR, pol. kand. i statsvetenskap på 
Europaprogrammet, Göteborgs universitet. Gunilla Bergström Casinowsky, forskare på FoU i Väst, har deltagit med 
handledning och granskning av forskningsöversikten. 
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med ett intensifierat coachstöd under hela projekttiden. Det övergripande målet är att 

föräldrarna ska bli självförsörjande genom arbete eller studier. Projektet bygger på ett 

antagande om att det är sannolikt att barn som växer upp i en miljö med arbetslösa 

föräldrar som tar emot ekonomiskt välfärdsstöd själva hamnar i en liknande situation 

som vuxna. Tanken med att satsa på insatser till föräldrarna syftar alltså även till att 

påverka barnens framtidsutsikter och minska sannolikheten för att barnen i familjen ska 

hamna i en liknande situation av ekonomisk utsatthet som vuxna. Frågan är vad man 

egentligen vet om samband och bakomliggande orsaker gällande en eventuell 

överföring av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd mellan generationer? Om det 

skulle finnas ett direkt orsakssamband mellan föräldrars och deras barns mottagande av 

ekonomiskt välfärdsstöd skulle en neddragning eller åtstramning av ersättningarna 

kunna få effekter för barnens framtida mottagande. Om det däremot ligger andra 

oobserverade faktorer bakom, som har genererat behovet av ekonomiskt välfärdsstöd, 

krävs troligtvis andra insatser (Gottschalk 1996, s. 1). Syftet med denna 

kunskapsöversikt är att se vad tidigare forskning säger kring frågan om en 

generationsöverföring av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd kan observeras mellan 

föräldrar och deras barn som vuxna. Målet är att kunskapen i frågan ska bli mer 

tillgänglig för personer som arbetar inom fältet samt att bidra till en kunskapsbaserad 

diskussion kring relevanta insatser. I det följande presenteras kunskapsöversiktens syfte, 

bakgrund, tillvägagångssätt och den tidigare forskningens resultat. Avslutningsvis 

sammanfattas studiernas främsta slutsatser.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka vad tidigare forskning säger i frågan om en 

generationsöverföring av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd kan observeras.  

Vilken kunskap finns om sannolikheten för att barn som växer upp i familjer som är 

beroende av ekonomiskt välfärdsstöd själva hamnar i en liknande situation av 

ekonomisk utsatthet som vuxna? Kunskapsöversiktens mål är att göra forskningens 

resultat och kunskap mer tillgänglig för praktiker inom området. Kunskapsöversikten 

drivs av följande frågeställningar: 
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i. Kan samband mellan föräldrars och deras barns mottagande av ekonomiskt 

välfärdsstöd i vuxen ålder observeras? Är det sannolikt att barn uppvuxna i 

hushåll med ekonomiskt välfärdsstöd själva hamnar i ett liknande beroende av 

ekonomiskt stöd?  

ii. Om ett samband kan observeras, speglar det sambandet ett orsakssamband där 

föräldrarnas mottagande av ekonomiskt stöd direkt påverkar barnens 

sannolikhet för att också blir mottagare?  

iii. Om sambandet inte beskriver ett orsakssamband, vilken kunskap finns det om 

bakomliggande och samvarierande faktorer?  
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2 Bakgrund – generationsöverföring  
 

Barn kan till stor del ärva sina föräldrars socioekonomiska status, både direkt genom 

materiella tillgångar samt indirekt genom exempelvis ärvda egenskaper, beteenden och 

attityder. En persons socioekonomiska status brukar definieras genom en 

sammanvägning av inkomst, utbildning och sysselsättning. (D’Addio 2007, s. 11, 15-

17, 68). Intergenerationell mobilitet är ett begrepp som definierar i vilken utsträckning 

karaktäristiska egenskaper och utfall skiljer sig åt eller överförs mellan föräldrar och 

barn (D’Addio 2007, s. 10). Föräldrars inkomst, både direkt och indirekt, ses vara en 

starkt influerande faktor när man förutspår barns framtidsutsikter (D’Addio 2007, s. 27). 

Intergenerationell rörlighet av inkomst och utbildning kan ses som en aspekt av 

begreppet socialt arv (D’Addio 2007, s. 12, 27, 68). Hur mycket inkomsten mellan 

generationer skiljer sig brukar beskrivas vara beroende av placeringen på 

inkomstskalan. Skillnaden, eller rörligheten, mellan generationers inkomster ses vara 

minst i botten av inkomstskalan vilket skulle kunna ge stöd till teorier gällande 

generationsöverföring av fattigdom. Däremot är mekanismerna bakom en sådan 

överföring inte klara. Utbildning pekas dock ut som en viktig påverkande faktor, 

tillsammans med familjebakgrund och omgivning i samspel med andra inte observerade 

faktorer (D’Addio 2007, s. 68). Det finns inte mycket forskning kring frågan om typen 

av inkomst, exempelvis inkomst via välfärdsprogram, spelar någon roll för 

inkomströrligheten mellan generationer (D’Addio 2007, s. 34). Däremot har antaganden 

om att fattigdom går i arv mellan generationer lett till antaganden om att en liknande 

generationsöverföring av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd kan ske (Duncan m.fl. 

1988, s. 468). Det är detta antagande som kommer att granskas i den här studien via en 

genomgång av tidigare forskningsresultat.  

 

2.1 Social och ekonomisk utsatthet 

Social utsatthet definieras som en komplex process vilken skapas i olika sammanhang 

och i mötet mellan individuella, ekonomiska, sociala, kulturella och institutionella 

förutsättningar. Dessa faktorer samspelar och utvecklas även i förhållande till 

exempelvis ålder, kön, etnicitet och hälsa. Fattigdom är en form av utsatthet, vilken kan 
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påverka individen på en rad sätt, exempelvis hälsomässigt men även känslomässigt 

genom upplevd stigmatisering, en känsla av skuld, skam och utanförskap (Lalander & 

Svensson 2014, s. 11). Enligt tidigare forskning finns det belägg för att samband mellan 

ekonomisk utsatthet och social, psykisk och fysisk utsatthet existerar – faktorer som kan 

påverka och i sin tur förstärka varandra (Salonen 2014, s. 26).  

 

Enligt Socialstyrelsen är arbetslöshet det vanligaste försörjningshindret bland personer 

som tar emot ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen 2015b, s. 11). Arbete ger en position i 

samhället och en negativ konsekvens av arbetslöshet kan just vara risken för 

utanförskap (Soidre 1999, s. 128). Att jämföra inkomstnivå eller att se till mottagande 

av ekonomiskt bistånd är olika sätt att definiera ekonomisk utsatthet (Länsstyrelserna i 

Skåne och Västerbottens län 2015, s. 33) men det finns ingen enhetlig metod för att 

definiera ekonomisk fattigdom bland hushåll i Sverige (Salonen 2014, s. 37). Låg 

inkomstnivå och försörjningsstöd kan användas som mått på hushållens ekonomiska 

situation (Salonen 2012, s. 14). En fördel med att mäta ekonomisk utsatthet genom att 

se till mottagande av ekonomiskt bistånd är att en behovsprövad inkomstberäkning har 

gjorts för att klargöra berättigandet till stöd, vilket skulle kunna ses som en 

fattigdomsindikator (Socialstyrelsen 2013, s. 12). Ekonomisk utsatthet bland barn är 

ofta sammankopplad med att de vuxna i familjen är arbetslösa (Socialstyrelsen 2013, s. 

7), är drabbade av ohälsa samt har en svag koppling till dagens ombytliga 

arbetsmarknad som ställer höga krav på kompetens (Salonen 2014, s. 40). Den svenska 

välfärdsstaten kan uppfattas som kluven då den har en inkomstbortfallsprincip som ger 

stöd vid exempelvis arbetslöshet, sjukdom och barnafödande. Principen gäller dock bara 

personer som är berättigade till den genom lönearbete. Personer som inte omfattas av 

inkomstbortfallsprincipen hänvisas istället till socialförsäkringarnas minimialternativ. 

Genom ökade krav och gradvisa restriktioner inom socialförsäkringarna har en större 

andel människor, vilka inte är berättigade till denna princip, ett bristande ekonomiskt 

skydd vid exempelvis arbetslöshet (Salonen 2014, s. 42–43). Ekonomisk utsatthet 

betraktas i den här kunskapsöversikten i relation till behovet av någon form av 

ekonomiskt välfärdsstöd för att kunna försörja sig. 
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2.2 Ekonomiskt välfärdsstöd i olika länder 

 
Samhällets yttersta ekonomiska stöd till familjer i kris har bytt namn flera gånger det 
senaste århundradet, från fattighjälp, socialhjälp, socialbidrag, ekonomiskt bistånd till det 
numera formellt korrekta uttrycket ”försörjningsstöd”. Namnskiftena till trots har stödets 
principiella karaktär i stora delar bibehållits och administreras fortfarande som ett 
behovsprövat stöd hos kommunernas socialtjänst. (Salonen 2012, s. 23) 

 

Begreppet ekonomiskt välfärdsstöd som används i kunskapsöversikten är avsiktligen 

brett och används synonymt för att kunna inkludera olika typer av ekonomiskt stöd från 

offentliga välfärdssystem. Huvudfokus ligger på behovsprövade insatser, som syftar till 

att hjälpa individer utan tillräckliga medel att kunna försörja sig. Studiens breda 

hållning beror delvis på att flertalet studier har ägt rum i ett internationellt perspektiv 

vilket innebär att välfärdssystemens utformning och benämning på olika stöd inte ser 

likadana ut samt att socialpolitiska system kan ändras och byta namn, se nedan. Den 

gemensamma nämnaren för gruppen mottagare av ekonomiskt välfärdsstöd är alltså 

ekonomisk utsatthet och behov av ekonomiska bidrag till försörjning.  

 

2.2.1 Socialbidrag i de nordiska studierna  

Socialbidrag, eller ekonomiskt bistånd som det kallas idag, är ett behovsprövat 

trygghetssystem som syftar till att ge en temporär garanti till en minimiinkomst. I 

studier i de nordiska länderna undersöks mottagandet av behovsprövat så kallat 

socialbidrag. De senaste årtiondena har det ekonomiska biståndet i de nordiska länderna 

blivit allt viktigare som inkomstskydd för arbetslösa i och med en ökad arbetslöshet och 

omstruktureringar i välfärdssystemen (Moisio m.fl. 2014, s. 77). I Sverige ansvarar 

kommunerna för ekonomiskt bistånd till sina medborgare. Det ekonomiska biståndet är 

uppdelat i försörjningsstöd och bistånd för livsföring i övrigt. Försörjningsstödet är i sin 

tur uppdelat i två delar, en riksnorm som ska återspegla en skälig konsumtionsnivå och 

täcka kostnader som livsmedel, kläder och förbrukningsvaror. En ytterligare del finns 

för återkommande rimliga kostnader utanför riksnormen, exempelvis utgifter för bostad 

och el (Socialstyrelsen 2015a).  
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2.2.2  AFDC/TANF,  Social  Assistance  och  DPB  i  de  internationella 

studierna 

I de 14 studierna från USA mäts mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd i form av 

mottagande av bidrag genom välfärdsprogrammen Aid to Families with Dependent 

Children (AFDC) eller Temporary Assistance for Needy Families (TANF). AFDC 

syftade till att hjälpa familjer med barn under 18 år där föräldrarna inte kunde försörja 

sig p.g.a. att de var ensamstående, arbetsoförmögna eller arbetslösa. Efter en 

reformändring avskaffades AFDC och ersattes med TANF genom vilken delstaterna 

årligen får en klumpsumma från den federala regeringen för att enligt egna system dela 

ut till behövande familjer (Page och Larner 1997).  

 

I studien om ekonomiskt välfärdsstöd i Tyskland studeras mottagande av socialbidrag. 

Personer som inte kan försörja sig själva enligt en rimlig levnadsstandard är berättigade 

till det behovsprövade bidraget som är indelat i två olika delar; inkomststöd (Hilfe zum 

Lebensunterhalt) och stöd vid särskilda händelser (Hilfe in besonderen Lebenslagen) 

(Siedler 2004, s. 31). I studien om ekonomiskt välfärdsstöd i Kanada studeras 

provinsiella socialbidrag. Stödet riktar sig till personer vars inkomst bedöms vara för låg 

(Beaulieu 2005, s .540). Slutligen studerades Domestic Purposes Benefit (DPB) och 

arbetslöshetsersättning (Unemployment Benefit, UB) i artikeln om mottagande av 

ekonomiskt välfärdsstöd i Nya Zeeland. DPB är en form av inkomststöd, i likhet med 

det amerikanska AFDC, som riktar sig till ensamstående föräldrar med barn under 18 år. 

Arbetslöshetsersättningen är ett inkomststöd, finansierat genom skatter. Båda systemen 

bygger på en form av negativ inkomstskatt där ekonomiskt stöd betalas ut till personer 

som saknar eller har en mycket låg inkomst (Maloney m.fl. 2003).   
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2.3 Synen på ekonomiskt beroende och  teorier om beroende‐

överföring  

Det finns en debatt i USA, men även i Europa, angående ekonomiskt välfärdsstöd och 

dess kostnader för samhället. I debatten uttrycks en oro för att mottagande av 

ekonomiskt välfärdsstöd inte hjälper individen utan snarare skapar ett beroende av 

ekonomiskt stöd för att kunna försörja sig. Genom detta synsätt uppfattas ekonomiskt 

välfärdsstöd, i form av bidrag från välfärdsstaten till individen, som en risk vilken kan 

leda till ett ökat beroende och/eller en fattigdomsfälla (Lorentzen 2006, s. 2; Gottschalk 

1990, s. 367). Detta beroende antas även kunna överföras mellan generationer genom att 

någon slags ”välfärdskultur” går i arv (Stenberg 2000, s. 229, Edmark & Hanspers 

2011, s. 3, Pepper 2000, s. 472). Ekonomiskt välfärdsstöd antas påverka beteenden och 

värderingar inom familjer med stöd vilket kan leda till en ökad sannolikhet för att 

generationer fastnar i fattigdomsfällor eller stödberoende (Moisio & Kauppinen 2011, s. 

7). Risken för beroende diskuteras även i de skandinaviska välfärdsstaterna och är ofta 

sammankopplad med en politisk förhoppning om aktivering och aktiva 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder (Lorentzen 2006, s. 7–8), en politik riktad mot 

arbetslösa.2 

 

Fyra teoretiska antaganden som är återkommande inom ämnet pekar på hur 

familjebakgrund och uppväxtmiljö kan ha en inverkan på barns framtida mottagande av 

ekonomiskt väldfärdsstöd. För det första förmodas föräldrars mottagande av ekonomiskt 

välfärdsstöd påverka barnens egen inställning till mottagande. Genom att föräldrarna 

uppfattas som förebilder för barnen kan idéer, normer och beteenden utvecklas i en 

riktning där ekonomiskt välfärdsstöd ses som ett legitimt komplement eller ersättning 

till en arbetsinkomst, istället för att ses som stigmatiserande eller avvikande. För det 

andra antas barn som växer upp i familjer med ekonomiskt välfärdsstöd lättare kunna bli 

mottagare själva efter att ha lärt sig hur systemen fungerar. Ett tredje antagande är att 

föräldrarnas svaga relation till arbetsmarknaden minskar chanserna för att deras barn 

                                                            
2 Aktiveringspolitik: Som en följd av den massiva arbetslösheten i de europeiska länderna från tidigt 1990‐tal och 

framåt introducerades en ny politik riktad till arbetslösa – aktiveringspolitik. Den gemensamma nämnaren är ett 
skifte från ”passiva” insatser (vanligtvis i form av kontantersättningar) till ”aktiva” insatser, d.v.s. insatser som syftar 
till att individen ska komma in på arbetsmarknaden, exempelvis arbetsmarknadspolitiska program eller 
arbetsmarknadsutbildningar. Aktiveringspolitik innebär också att deltagandet i insatserna utgör ett villkor för 
ekonomiska ersättningar såsom aktivitetsersättning och försörjningsstöd (Hedblom 2004, Hjertner Thorén 2005, 
Johansson 2006).  
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ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden, detta genom en brist på jobbförmedlande 

kontakter och få erfarenheter av lönearbete. Slutligen relateras föräldrars låga inkomst, 

även med ekonomiskt välfärdsstöd, till mindre möjlighet och förmåga att kunna stötta 

sina barn ekonomiskt, eller att investera i deras humankapital (Lorentzen & Nielsen 

2008, s. 9–10, Page 2004, s. 226, Maloney m.fl. 2003, s. 347).  

 

Förklaringar till behov av ekonomiskt välfärdsstöd har ofta ett fokus på individuella 

egenskaper; humankapital i form av kunskaper och färdigheter, socialt kapital som 

relationer, kontakter och tillit samt kulturellt kapital genom exempelvis traditioner och 

värderingar (Lorenzen 2006, s. 10). Detta fokus ser inte till eventuella politiska, 

strukturella eller institutionella problem som bakomliggande orsaker. Ett ytterligare 

perspektiv på mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd kopplar samman perspektivet på 

individens förutsättningar med en s.k. ”life-course regim”, vilken speglar hur livsfaserna 

från födseln till döden i hög grad även påverkas av samspelet med välfärdsstaten 

(Lorentzen 2006, s. 10).  

 

2.4 Begreppen samband och orsakssamband 

Syftet med studien är som sagt att se vad tidigare forskning säger om 

generationsöverföring av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd – finns det ett 

samband mellan föräldrars och deras barns mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd? 

Målet för studier som undersöker samband är ofta att kunna beskriva hur ett 

sambandsmönster ser ut. Om den ena företeelsen direkt leder till att den andra inträffar 

beskrivs det finnas ett orsakssamband, där A leder till B (Esaiasson m.fl. 2012, s. 66). I 

det här fallet skulle det innebära att föräldrars mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd 

leder till barnens mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd. Trots att det kan finns ett 

starkt statistiskt samband behöver det inte betyda att det är ett orsakssamband. A kan 

leda till B men via C och D (Nationalencyklopedin). I undersökningar om samband 

måste även en kontroll göras för att se om det finns andra bakomliggande orsaker till 

samvariation (Esaiasson m.fl. 2012, s. 70). Om det finns andra faktorer med i bilden är 

det inte mottagandet av ekonomiskt välfärdsstöd i sig som leder till barnens egna 

mottagande utan kanske andra orsaker som exempelvis ohälsa eller fattigdom. 
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3 Tillvägagångssätt 

 

Inför insamlingen av tidigare forskningsmaterial har en bred litteratursökning skett via 

sökmotorerna Scopus, SwePub, Libris, ProQuest Social Sciences och Sociologial 

abstracts. Nyckelord och söktermer har identifierats genom studiens frågeställning. 

Följande begrepp och ord har använts för att söka i de olika databaserna: 

”intergenerational” (överföring mellan generationer) och ”welfare dependency” 

(välfärdsberoende) ”children” AND ”welfare dependency” (barn och 

välfärdsberoende).3 Sökningen har sedan smalnats av med de ledande fraserna 

”transmission of welfare dependency” (överföring av välfärdsberoende) och ”is welfare 

dependency inherited” (är välfärdsberoende ärftligt). Sökningarna har resulterat i ett 

antal vetenskapliga publikationer i form av artiklar, bokkapitel, avhandlingar och 

rapporter vars referenslistor i sin tur har lett vidare till relaterade publikationer i ämnet. 

Supersök på Göteborgs universitetsbibliotek och Google scholar har använts för att söka 

rätt på dessa publikationer. Två professorer inom socialt arbete, Björn Gustafsson vid 

Göteborgs universitet och Tapio Salonen vid Malmö högskola, har även kontaktats och 

återkopplat med varsitt tips på relevant litteratur och forskning i ämnet.4   

 

I ett första skede har publikationernas sammanfattningar eller diskussionsavsnitt 

granskats för att bedöma om de är relevanta för studien. Ett antal kriterier har använts 

för att förtydliga urvalet av material, vilka publikationerna helt eller delvis ska stämma 

in på. Fokus bör alltså finnas på:  

 mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd som beroende variabel 

 samband mellan föräldrars och barns mottagande av bidrag  

 generationsöverföring eller socialt arv mellan förälder och barn  

 perspektiv på eller utökad kunskap om faktorer bakom överföring av mottagande 

av ekonomiskt välfärdsstöd  

 

                                                            
3
 Ytterliga sökfraser som använts är intergen* AND ”social assistance”, "Welfare Dependency" AND ”transmission”, 
“correlation"  AND welfare*  AND generation*. Se bilaga (iii.). 
4 Förslag på material: Gustafsson  Corak (ed.) 2004, Salonen  Kauppinen m.fl. 2014. 
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Huvudfokus i resultatredovisningen kommer att ligga på artiklar som berör eller är 

relevanta för ett svenskt eller nordisk sammanhang. En kodning av det elektroniska 

materialet har genomförts med hjälp av det kvalitativa textbehandlingsprogrammet 

NVivo10, som underlättar i organisering och sorteringen av information. Kodningen har 

sedan överförts till ett förenklat kodningsschema som har upprättats med inspiration 

från Cooper (1998, s. 27–29). Kodningsschemat innehåller information om typ av 

publikation, studiens syfte, metod, data, variabler, resultat, slutsatser samt teoretiska 

antaganden (se bilaga i. och ii.). Källor som inte är elektroniska har kodats manuellt 

enligt samma kodningsschema och överförts till tabellerna i bilagan. I den här studien 

har totalt 23 studier granskats i ett nordiskt och ett internationellt perspektiv, varav 20 

artiklar, 2 rapporter och 1 bokkapitel. Detta material har sedan sammanvägts för att det 

skulle vara möjligt att dra slutsatser av de vetenskapliga publikationernas resultat 

(Cooper 1998, s. 3). 

 

3.1 Avgränsningar  

Fokus för sökandet och insamlingen av kunskapskällor har legat på databaser med 

vetenskapliga publikationer. Det finns troligtvis fler studier publicerade inom ämnet 

som är av annan karaktär, exempelvis rapporter och utredningar från myndigheter eller 

organisationer, som har kunskap som är relevant för frågan. Eftersom syftet med studien 

är att undersöka vad tidigare forskning säger gällande antagandet om ett fenomen, i 

frågan om en generationsöverföring av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd kan 

observeras, har urvalet av kunskapskällor begränsats till vetenskapliga publikationer. 

Detta har gjorts för att säkerställa studiernas kvalitet då vetenskapliga publikationer 

genomgår någon slags granskning innan publicering, inte har en viss praktisk 

tillämpning i syfte, samt följer en liknande forskningsprocess vilket kan underlätta i 

sammanvägningen av studiernas resultat. Det vore intressant att i vidare studier 

inkludera fler typer av material och kunskapskällor.    

 

Artiklarna som granskas är från 1980-talet fram till 2014. Det finns relativt få tidigare 

vetenskapliga studier inom ämnet på grund av brist på data som löper över en längre tid 

och som även kan observera två generationer (Gottschalk 1990, s. 367, Gottschalk 1992, 

s. 255, Santiago 1995, s. 283, Maloney m.fl. 2003, s. 348). De artiklar som har 



 

13 

 

granskats har främst varit på engelska. En publikation har även varit på norska. Dessa 

språkliga avgränsningar beror främst på att de motsvarade sökningarnas resultat i 

träfflistan samt på att dessa språk behärskades av författaren till kunskapsöversikten. 

Studiens yttersta fokus ligger på forskning som behandlar ämnet generationsöverföring 

eller samband mellan föräldrars och deras barns mottagande av ekonomiskt 

välfärdsstöd. Det finns relaterade ämnen med fokus på effekter av socialt arv, 

exempelvis hälso- och kognitiva utkomster, vilka inte fokuserats här.  

 

3.2 Reflektioner kring kunskapsöversikt som metod 

En nackdel med en kunskapsöversikt eller litteraturstudie skulle kunna vara att den inte 

alltid tar hänsyn till skillnader mellan olika studiers ”styrka” (Andersson 2003, s. 18) i 

form av resultat, använda variabler, data och metoder. Eftersom studierna även har ägt 

rum under olika år, i olika kontexter, med observationer av olika grupper och genom 

varierande metoder kan frågan ställas om ”rätt saker” verkligen mäts och om studierna 

är jämförbara. Vissa urvalskriterier har ställts upp ovan vilka syftar till att klargöra 

urvalet av inkluderade studier (Andersson 2003, s. 29). För att öka transparensen har 

även en utförlig förklaring till genomförandet av insamlingen skett. De tabeller som 

sammanställts i och med kodningen av materialet bifogas även som en bilaga för att 

synliggöra studiernas syften, variabler, år, observationstid och data, se bilaga i. och ii.  

 

När det kommer till tolkningsaspekten har det funnits en viss svårighet i bedömningen 

av forskningsartiklarnas statistiska uträkningar, resultat och styrka. Eftersom artiklarna 

är vetenskapligt granskade, peer reviewed, av experter inom området bedöms 

uträkningarna och resultaten ändå vara tillförlitliga. Ytterligare ett tolkningsproblem rör 

de olika studiernas resultat och hur applicerbara de är på ett svenskt perspektiv. Å ena 

sidan kan det finnas problem med resultatens överförbarhet när studierna är genomförda 

i en kontext där välfärdssystem, institutioner och demografi helt skiljer sig från det 

svenska sammanhanget. Resultat från artiklar genomförda i ett utomnordiskt perspektiv 

är inte direkt överförbara till ett svenskt perspektiv, därför har en uppdelning mellan 

resultaten för studier i ett nordiskt perspektiv och ett utomnordiskt perspektiv gjorts. Å 

andra sidan kan mekanismer, gemensamma variabler och bakgrundsfaktorer eventuellt 

vara gemensamma. Dessa artiklar kan i forskningsprocessen ha inspirerat till metodval, 
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variabler etc. och fungerat som bas till forskning i en nordisk kontext. Alternativt skulle 

det specifika för ett resultat kunna träda fram i en jämförelse med ett annat perspektiv.  

 

En synpunkt som kan vara bra att medvetandegöra är att flertalet studier i sina 

uträkningar av sannolikheten att ta emot stöd utgår från jämförelser med personer som 

inte är uppvuxna i familjer med ekonomiskt välfärdsstöd. Detta kan kanske leda till en 

snedvriden bild av starkare samband, då familjer utan stöd oftast har bättre ekonomiska 

förutsättningar. Jämförelser med personer från familjer med en låg inkomst, berättigade 

till stöd men som inte tagit emot ekonomiskt välfärdsstöd, skulle kanske kunna ge en 

mer korrekt bild av om det är själva användandet av ekonomiskt välfärdsstöd i sig som 

överförs mellan generationer. Ett par studier påpekar också att hur starkt sambandet är 

kan påverkas av längden på observationen, åldern då barnet observeras under sin 

uppväxt och vid eget mottagande samt i vilken fas i livet som personen befinner sig i 

(Moisio m.fl. 2011, Page 2004 ).     
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4 Resultat 

 

Efter en granskning av forskningsfältet kan det konstateras att frågan om 

generationsöverföring av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd är komplex att studera 

och dra slutsatser om, då flera faktorer kan spela in. Det finns troligtvis även ytterligare 

faktorer än de som tas upp i kunskapsöversikten som kan vara av betydelse. I den här 

litteraturstudien har totalt 23 studier (20 artiklar, 2 rapporter och 1 bokkapitel) 

granskats. Inledningsvis kommer en genomgång av resultaten från de utomnordiska 

studierna att göras, följt av en beskrivning av de nordiska studiernas resultat. 

Uppdelningen av studiernas resultat i en nordisk och en utomnordisk grupp har gjorts 

med tanke på vilka studier som är mest relevanta ur ett svenskt perspektiv. Indelningen 

av publikationer i en nordisk grupp har gjorts med utgångpunkt i Esping-Andersens 

klassiska gruppering av regimtyper där Danmark, Finland, Norge och Sverige kan 

kopplas till samma välfärdsregim. Med välfärdsregim avses länder som har en liknande 

konstitutionell, politisk, ekonomisk och social organisation (Johansson 2008, s. 139, 

148).    

 

4.1  Resultat från utomnordiska studier  

Det finns fler vetenskapliga artiklar gällande generationsöverföring av ekonomiskt 

välfärdsstöd publicerade i ett utomnordiskt, än i ett nordiskt, perspektiv och då främst i 

USA. Detta skulle bland annat kunna bero på att Norden är litet i jämförelse med USA 

gällande antalet publicerade artiklar. Forskningsfältet kan ändå ses som relativt litet 

vilket kan bero på tidigare brist på och tillgång till data som följer individer och familjer 

över tid (Gottschalk 1990, s. 367, Gottschalk 1992, s. 255, Santiago 1995, s. 283). Vad 

säger då de utomnordiska studierna om barn som växer upp i hushåll i behov av 

ekonomiskt välfärdsstöd – finns det ett samband mellan föräldrars och deras barns 

mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd? 17 utomnordiska studier som gjorts någon 

gång mellan åren 1988 och 2007 har granskats. Av studierna är 14 från USA. I dessa 

studier mäts ekonomiskt välfärdsmottagande i form av deltagande i de behovsprövade 

programmen AFDC och TANF (se avsnitt 2.3). Studierna från Tyskland och Kanada 
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mäter ekonomiskt välfärdsmottagande som deltagande i ländernas behovsprövade 

socialbidragssystem. I studien från Nya Zeeland ses ekonomiskt välfärdsstöd som 

mottagande av en typ av negativ inkomstskattsersättning (DPB) och 

arbetslöshetsersättning (UB).  

 

4.1.1 Samband men inte ett orsakssamband 

Flertalet av de studier som har granskats visar på att det finns ett samband mellan 

generationers mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd. Det verkar vara mer sannolikt att 

personer som vuxit upp i hushåll där föräldrarna tagit emot ekonomiskt välfärdsstöd tar 

emot ekonomiskt välfärdsstöd, i jämförelse med personer från familjer som inte 

mottagit ekonomiskt välfärdsstöd (Gottschalk 1990, Antel 1992, Levine & Zimmerman 

1996, Pepper 2000, Maloney m.fl. 2003, Martin 2003, Bartholomae m.fl. 2004, 

Beaulieu m.fl. 2005). Siedler visar i sin studie över socialbidragsmottagande i Tyskland 

på att föräldrars mottagande av socialbidrag under barnens senare uppväxtår ökar 

sannolikheten för att barnen själva ska ta emot bidrag samt att det påverkar längden på 

barnets eget mottagande (Siedler 2004). Fyra studier pekar dock även på att majoriteten 

av personerna som vuxit upp i ett hushåll med ekonomiskt välfärdsstöd inte själva blir 

mottagare (Duncan m.fl. 1988, Antel 1992, Santiago 1995, Page 2004). Tre av fyra 

personer uppvuxna i en familj som under en studerad period tagit emot ekonomiskt 

välfärdsstöd tog inte själva emot ekonomiskt stöd vid en observerad tidpunkt (Duncan 

1988, Santiago 1995). Dock verkar det vara mer sannolikt att personer som har vuxit 

upp i familjer med ekonomiskt välfärdsstöd själva har ett eget beroende av ekonomiskt 

välfärdsstöd än personer som inte vuxit upp i en familj som tar emot ekonomiskt 

välfärdsstöd (Rank & Cheng 1995, Santiago 1995, Page 2004). I en syskonanalys 

konstateras att systrars delade familjebakgrund kan vara en påverkande faktor för 

sannolikheten att ta emot ekonomiskt välfärdsstöd men att det troligtvis finns andra 

faktorer utöver familjebakgrund som spelar in (Solon m.fl. 1988).  

 
Martin (2003) pekar i sin studie på att den tidigare forskningen varken har kunnat 

bekräfta eller avvisa att föräldrars mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd skulle ha en 

kausal effekt på barnen, ett orsakssamband. Teorier om att det finns ett orsakssamband 

kan få medhåll genom studier som har observerat att barn uppvuxna i familjer med 

ekonomiskt välfärdsstöd, sannolikt i större utsträckning själva tar emot stöd, även efter 



 

17 

 

en kontroll för andra faktorer. I en studie ses den ökade sannolikheten för barnets eget 

mottagande som en sidoeffekt av välfärdssystemet (Antel 1992). Att samband mellan 

föräldrars och deras barns mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd skulle vara ett 

orsakssamband har alltså inte kunnat bekräftas (Gottschalk 1990, Siedler 2004, Martin 

2003). Gottschalk menar ändå att föräldrars mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd kan 

påverka barnens framtida mottagande (Gottschalk 1996). Martin pekar på att en 

överföring av finansiella resurser troligtvis kan förklara en viss del av sambandet mellan 

föräldrars och barns användande av ekonomiskt välfärdsstöd (Martin 2003). Flertalet 

studier kommer även fram till att sambandet inte speglar ett orsakssamband eftersom 

flera faktorer ses kunna vara inblandade och leda till mottagande av ekonomiskt 

välfärdsstöd, exempelvis låg inkomst (Solon m.fl. 1988, Page 2004, Beaulieu m.fl. 

2005, Levine m.fl. 1996, Rank m.fl. 1995).  

 

4.1.2 Möjliga förklaringsfaktorer till sambanden 

Samband mellan generationers mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd beskrivs i flera 

studier vara beroende av andra bakomliggande faktorer utöver själva mottagandet i sig 

(Page 2004, Solon m.fl. 1988, Levine & Zimmerman 1996). Föräldrarnas 

utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet och mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd anges 

som faktorer som påverkar barnens socioekonomiska utfall, uttryckt i antal 

utbildningsår, eget mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd, arbetsliverfarenhet och 

antal barn (Lee m.fl. 2007). Faktorer som även ses påverka sambandet av mottagande av 

ekonomiskt välfärdsstöd är den lokala arbetsmarknaden, utbildningsnivån (Santiago 

1995), inkomstnivån samt andra familjespecifika egenskaper som storlek på familjen 

och utbildning (Levine m.fl. 1996) samt familjehändelser som exempelvis skilsmässa 

(Siedler 2004).  

 

Rank och Cheng (1995) pekar på att det snarare är föräldrarnas ekonomiska situation 

och låga inkomst, än det faktum att de tar emot ekonomiskt välfärdsstöd, som kan 

förklara samband mellan generationers mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd. Att ha 

en låg ekonomisk status menar författarna kan påverka fattiga föräldrars möjligheter att 

investera i sina barn och i barnens humankapital. Barn till ekonomiskt sårbara är 

troligtvis själva även ekonomiskt sårbara och därför ökar sannolikheten att de tar emot 

ekonomiskt välfärdsstöd (Rank & Cheng 1995). Familjers begränsade resurser kan till 
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viss del förklara effekten av generationsöverföring av ekonomiskt välfärdsmottagande 

enligt Martin (2003). Effekten av att föräldrar i USA tar emot AFDC kan indirekt leda 

till begränsningar i barnens möjligheter och val. Föräldrarnas socioekonomiska 

egenskaper kan även påverka barnens socioekonomiska status genom familjeinkomst, 

utbildning och arbetslivserfarenhet (Martin 2003). Familjer som tar emot ekonomiskt 

välfärdsstöd skiljer sig även från familjer som inte är berättigade till - och inte deltar i - 

ekonomiska välfärdsprogram, genom att de har så pass låga inkomster att de efter 

behovsprövning är stödberättigade. Samband mellan att generationer tar emot 

ekonomiskt välfärdsstöd ses ur det här perspektivet snarare som samband av inkomst 

och familjespecifika egenskaper som utbildningsnivå och familjestorlek (Levine m.fl. 

1996). Överföring av familjekapital och tillgångar verkar kunna förklara mottagande av 

ekonomiskt välfärdsstöd snarare än en överföring av attityder, värderingar och 

beteenden (Bartholomae m.fl. 2004). Maloney m.fl. pekar även på att en del av 

sambandet mellan generationers mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd kan förklaras 

genom att barn uppvuxna i familjer med stöd har en lägre utbildningsnivå. I jämförelse 

med personer som har formella kvalifikationer är sannolikheten fyra gånger så stor att 

barn utan en längre utbildning en fyra gånger så stor sannolikhet för att själva ta emot 

stöd (Maloney m.fl. 2003). Ohälsa och funktionsnedsättning ses också kunna kopplas 

till behov av ekonomiskt välfärdsstöd (Santiago 1995, s. 301). 

 

4.1.3 Sammanfattning av de utomnordiska studierna 

Flertalet av de utomnordiska studierna har observerat samband mellan generationers 

mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd. De flesta barn som är uppvuxna i familjer med 

ekonomiskt välfärdsstöd under en observerad period verkar dock inte själva vara 

stödbehövande som vuxna under en studerad tidpunkt. Ett orsakssamband mellan 

föräldrars och barns mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd har inte kunnat bekräftas 

då andra faktorer troligtvis är inblandade i samvariationen och behovet av ekonomiskt 

välfärdsstöd. Föräldrarnas utbildningsnivå, ekonomiska situation och koppling till 

arbetsmarknaden tros inverka på barnens utfall.   
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4.2 Resultat från nordiska studier  

Endast ett fåtal nordiska studier angående generationsöverföring av mottagande av 

ekonomiskt välfärdsstöd har under litteratursökningens gång hittats i de vetenskapliga 

databaserna. Detta kan visa på att ämnet ännu inte är kartlagt i någon större utsträckning 

forskningsmässigt eller på att kunskap i ämnet publicerats på annat håll. I de studier 

som har bedömts som relevanta finns olika metoder, variabler och data presenterade (se 

raster i bilaga i.). Totalt har sex nordiska studier granskats. Studierna är publicerade 

mellan åren 2000 och 2014 och mäter ekonomiskt välfärdsmottagande i form av 

deltagande i behovsprövade socialbidragsprogram.  

 

4.2.1 Stenberg (2000) 

I Stenbergs studie över föräldrars och barns mottagande av socialbidrag mellan 1953 

och 1984 tyder resultaten på att det finns ett samband mellan generationers 

bidragsmottagande, även då andra faktorer kontrollerats. För barn som under längre 

perioder och under tonåren vuxit upp i familjer som tagit emot bidrag är sannolikheten 

större för eget mottagande som vuxen, detta i jämförelse med barn som vuxit upp i 

familjer utan ekonomiskt välfärdsstöd eller med stöd under kortare perioder. Stenberg 

pekar på att det inte finns en enskild förklaring till samband mellan generationers 

mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd i Sverige men att den kan bero på ett samspel 

mellan fattigdom och andra sociala och personliga problem. Sannolikheten är större att 

fattiga barn själva blir beroende av ekonomiskt välfärdsstöd. Slutsatserna som dras i 

studien är att generationsöverföring av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd alltså 

inte verkar bero på en viss typ av socialpolitik utan sambandet speglar snarare 

sammanhang där andra sociala problem är närvarande, som exempelvis 

beteendemässiga problem, problem i skolan eller kriminalitet hos en förälder:  

 
It is, however, only when poverty (measured as recipiency of social assistance) is combined with 
other social and individual problems that we find very high risks of intergenerational transmission 
of social assistance. (Stenberg 2000, s. 238) 

 

En enskild faktor kan alltså inte förklara de samband som observerats och Stenberg 

menar att det är svårt att separera välfärdsmodellens (föräldrars engagemang i barnens 

utbildning, barnens kunskap om välfärdssystemen via föräldrarna samt mindre känsla av 



 

20 

 

skam eller utanförskap) och den ekonomiska modellens (föräldrarnas socioekonomiska 

situation) förklaringar till hur barnens förutsättningar påverkas. Stenberg pekar därför 

på att det istället vore intressant att fokusera på faktorer som överför fattigdom mellan 

generationer än att studera själva mottagandet av ekonomiskt välfärdsstöd.   

 

4.2.2 Lorentzen och Nielsen (2008) 

I en studie om mottagande av socialbidrag i Norge visar resultaten på att det finns starka 

samband mellan generationers mottagande av socialbidrag. Faktorer som föräldrarnas 

lönenivå, utbildningsnivå samt koppling till arbetsmarknaden ses påverka mottagandet 

av socialbidrag, även efter att andra faktorer kontrollerats. Detta i jämförelse med 

familjer som inte mottagit socialbidrag. Mottagandet av socialbidrag är högst bland 

lågutbildade personer, vilket troligen även skulle kunna kopplas till en svagare relation 

till arbetsmarknaden. Unga ses också vara överrepresenterade i mottagargruppen. 

Sannolikheten för barn till socialbidragstagare att själva ta emot bidrag är högre än för 

barn som inte vuxit upp i familjer med socialbidrag då ekonomiskt utsatta familjer 

troligtvis inte har samma möjligheter att stötta sina barn ekonomiskt om barnen behöver 

stöd i vuxen ålder. Lorentzen och Nielsen ser behovet av ekonomiskt välfärdsstöd som 

en effekt av den marginaliserade position som socialbidragsmottagare ofta har på 

arbetsmarknaden. Studien kan inte dra några slutsatser om att sambandet speglar ett 

orsakssamband när det kommer till mottagande av socialbidrag mellan föräldrar och 

deras barn. Troligtvis kan andra icke-observerbara egenskaper finnas med i bilden, 

exempelvis psykisk ohälsa eller andra hälsoproblem. Mottagande av socialbidrag 

förekommer ofta tillsammans med andra påverkande faktorer som ekonomiska och 

materiella villkor och humankapital. Utbildning ses dock som det viktigaste 

utjämningsverktyget för att minska reproduktionen av social ojämlikhet. Högre 

utbildning ses som en försäkring som kan motverka ekonomiska problem, både för 

personer som är uppvuxna i familjer med socialbidrag och för personer som är 

uppvuxna i familjer utan bidrag:  

 

Det er tydelig at høy utdanning fungerer som en forsikring mot økonomiske problemer og 
sosialhjelp. Dette gjeldr både for dem som har vokst opp med sosialhjelp, og dem som ikke har 
sosialhjelpsbakgrunn. (Lorenzten m.fl. 2008, s. 35) 
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4.2.3 Moisio och Kauppinen (2011) 

I en finsk studie om generationsöverföring av socialbidragsmottagande har finländare i 

åldern 18 - 32 år observerats. Enligt Moisio och Kauppinnen är sannolikheten två 

gånger högre för finländare i åldern 18–32 att själva bli bidragsmottagare om de har 

föräldrar som mottagit socialbidrag, i jämförelse med en grupp vars föräldrar inte 

mottagit socialbidrag. Däremot pekar författarna på att samband mellan generationers 

mottagande av socialbidrag kan uppfattas som olika starka beroende på hur lång tid 

mottagandet av socialbidrag observerades hos föräldrarna och barnen. Kortare 

observationsperioder av föräldrarnas mottagande kan resultera i ett starkare samband 

och en kortare observation av barnens mottagande kan resultera i ett svagare samband. 

Detta kan alltså ur en metodologisk synpunkt påverka resultatens styrka. Författarna 

drog slutsatsen att hur starkt sambandet mellan generationers mottagande av 

socialbidrag är även beror på i vilken ålder barnet observeras som ung vuxen, längden 

på observationen och under vilken period som den unga vuxna observerades. Studien 

finner inget orsakssamband kring mottagandet av socialbidrag då andra möjliga faktorer 

kan vara mer viktiga och påverka varför ett samband kan observeras. I studien 

uppfattades sambandet mellan generationers mottagande av socialbidrag vara starkast 

vid åldern då barnen flyttade hemifrån. Författarna pekar på att föräldrarnas möjlighet 

att ge ekonomiskt stöd till sina barn under vissa faser i livet påverkar om barnet självt 

behöver söka ekonomiskt välfärdsstöd:   

 

the intergenerational correlation of social assistance is stronger during the young adulthood, 
because parents’ ability to give economic support during this precarious life stage plays a major 
role in whether the young adult has to turn to social assistance for help. (Moisio m.fl. 2011, s. 14) 

 

4.2.4 Edmark och Hanspers (2011) 

En studie av Edmark och Hanspers undersöker om det är mer sannolikt att personer 

uppvuxna i familjer med ekonomiskt bistånd själva tar emot ekonomiskt bistånd som 

vuxna. Resultatet av studien visar att det är mer sannolikt att barn som vuxit upp i 

familjer med ekonomiskt bistånd själva är mottagare av bistånd, även efter en kontroll 

för vissa ekonomiska och demografiska faktorer. Sannolikheten uppskattades vara högre 

för eget mottagande samt för längre tid av mottagande om föräldrarna tog emot 

ekonomiskt bistånd under barnets tonårstid. Mottagande av ekonomiskt bistånd 
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observerades vara mer vanligt bland barn vars föräldrar hade en lägre utbildningsnivå, 

var arbetslösa, var födda utanför Sverige och/eller hade mottagit sjukersättning. Efter en 

syskonbaserad analys konstateras dock att sambandet inte speglar ett orsakssamband 

utan snarare beror på andra faktorer än själva mottagandet av ekonomiskt välfärdsstöd i 

sig.  

 

The results suggest that the large and positive intergenerational correlation in welfare benefit 
receipt that was observed in the descriptive analysis, especially when parents received welfare 
benefits in the child’s late teens, was not due to the welfare benefit receipt per se, but rather to 
unobservable factors correlated with welfare benefit receipt. (Edmark m.fl. 2011, s. 22) 

 

4.2.5 Kauppinen, Angelin, Lorentzen, Bäckman, Salonen,  

Moisio & Dahl (2014) 

Kauppinen med flera visar i en jämförande studie mellan Finland, Sverige och Norge att 

den starkaste sociala bakgrundsfaktorn till att unga vuxna i Sverige tar emot 

socialbidrag är att deras föräldrar själva varit bidragsmottagare. I alla länder kopplas 

social bakgrund i form av föräldrarnas inkomst, sysselsättning, utbildning och 

mottagande av bidrag ihop med en sannolikhet för att ta emot socialbidrag. Att flytta 

hemifrån tidigt samt att ha föräldrar som tagit emot socialbidrag sågs som starkt 

påverkande faktorer vilka kunde leda till ett första mottagande samt behov av 

socialbidrag under en längre period:  

 

Leaving the parental home early and parental social assistance receipt were important determinants 
of social assistance receipt, and both factors predicted longer duration of receipt as well. 
(Kauppinen m.fl. 2014, s. 274) 

 

Författarna lyfter fram vikten av att väga in både sociala bakgrundsfaktorer och faser i 

livet som bakomliggande orsaker till fattigdom hos unga vuxna. Analysen kunde inte 

bekräfta att sociala bakgrundsfaktorer till mottagande av socialbidrag skulle leda till ett 

längre mottagande och att livsfaser skulle ligga bakom kortare perioder av mottagande. 

Studien kan inte säga något om ett orsakssamband mellan föräldrar och deras barns 

mottagande av socialbidrag.  
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4.2.6 Moisio, Lorentzen, Bäckman, Angelin, Salonen och 

Kauppinen (2014) 

I en studie över 20-åringars mottagande av socialbidrag i Norge, Sverige och Finland 

visar resultaten på att det finns en koppling mellan generationers mottagande av bidrag. 

Denna länk beskrivs vara starkast i Sverige men att den stärkts i alla tre länder. 

Slutsatsen författarna drar är att det är svårt att isolera en enskild förklaringsfaktor men 

att överföringen av mottagande av bistånd verkar likna mönster för arbetslöshet under 

olika ekonomiska perioder. Vid högkonjunkturer när ekonomin växer minskar 

långtidsarbetslösheten i mindre grad än övrig arbetslöshet. Ett liknande mönster antas 

gälla för personer som är uppvuxna i hushåll med socialbidrag och själva tar emot 

bidrag – andelen personer med socialbidrag minskar vid ekonomiska uppsvingar men i 

högre utsträckning bland de personer uppvuxna i en familj som inte själva tagit emot 

socialbidrag. Detta verkar stärka synen på sannolikheten för generationsöverföring av 

socialbidrag:  

 

So we can hypothesise that when the economy grows and the number of social assistance 
recipients declines, the decline in recipiency is stronger among those young adults whose parents 
were not social assistance (SA) recipients, and the intergenerational odds increase. (Moisio m.fl. 
2014, s. 76) 

 

4.2.7 Sammanfattning av de nordiska studiernas resultat 

Sammanfattningsvis pekar studierna ovan på att mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd 

hos barn till föräldrar som tagit emot det verkar ha ett visst samband eller medföra en 

större sannolikhet för ett eget mottagande. Däremot säger ingen av studierna något om 

att detta samband skulle vara ett orsakssamband där föräldrarnas deltagande i ett 

ekonomiskt välfärdsprogram direkt skulle vara orsaken till barnets eget deltagande. Alla 

studier pekar däremot på att det kan finnas andra faktorer med i samspelet vid 

generationsöverföring. Metoder för hur och när observationer av mottagande av 

ekonomiskt välfärdsstöd görs kan också påverka sambandet eller hur starkt det upplevs 

vara. Längden på observationerna, åldern på barnen som observeras samt i vilken 

livssituation eller fas de befinner sig i vid kontrollen kan påverka uppskattningen av 

sambandets styrka.  
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4.3 Bakomliggande och samspelande faktorer  

Fastän ett starkt samband mellan föräldrars och deras vuxna barns mottagande av 

ekonomiskt välfärdsstöd kan observeras finns en svårighet i att förklara sambandet med 

en enskild förklaringsfaktor. Eventuella oobserverade och bakomliggande faktorer är 

dessutom mycket svåra, om inte omöjliga, att granska (Gottschalk 1996, s. 22, Solon 

m.fl. 1988, s. 393, Moisio m.fl. 2011, s. 14, Moisio m.fl. 2014, s. 88). Detta leder till att 

tolkningsutrymmet är stort i fråga om studiernas resultat och att förklaringarna kan 

sträcka sig från individuella faktorer till strukturella och ekonomiska orsaker (Lorentzen 

m.fl. 2008, s. 49). I studierna presenteras dock olika sannolika faktorer som kan bidra 

till eller samvariera med varandra och leda till att samband mellan generationers 

mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd kan observeras.  

 

4.3.1 Överföring av förutsättningar 

Faktorer som anges ha en trolig påverkan på barns eget mottagande av ekonomiskt 

välfärdsstöd är exempelvis föräldrarnas socioekonomiska förhållande angett som 

inkomst, arbetslöshet, utbildningsnivå och ohälsa. Rank och Cheng (1995) drar 

slutsatser om att det troligtvis är föräldrarnas låga inkomster eller ekonomiska situation 

som leder till en överföring av fattigdom och utsatthet, snarare än en överföring av 

mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd eller en välfärdskultur. Fattigdom (mätt i 

mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd) i kombination med andra sociala problem ses 

även leda till högre sannolikhet för en intergenerationell överföring av mottagande av 

ekonomiskt välfärdsstöd (Stenberg 2000). En svag ekonomi kan i sin tur leda till mindre 

investeringar i barnens humankapital (Rank & Cheng 1995). En svag ekonomi kan även 

vara kopplad till en svagare relation till arbetsmarknaden och att föräldrarna troligen har 

färre jobbförmedlande kontakter (Moisio m.fl. 2014). Studier har även visat på att 

föräldrar som tar emot ekonomiskt välfärdsstöd över lag har en lägre utbildningsnivå 

(Lorentzen 2008) och att barn uppvuxna i familjer som mottog stöd och samtidigt hade 

en låg utbildningsnivå medförde en mycket högre sannolikhet för eget mottagande 

(Maloney m.fl. 2003). Detta skulle kunna tolkas som att det i själva verket är 

förutsättningar som går i arv snarare än mottagandet av det ekonomiska välfärdsstödet i 

sig. Utbildning och satsningar på humankapital ses som verktyg som kan motverka 
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återskapandet av social utsatthet och behovet  av ekonomiskt välfärdsstöd (Lorentzen 

2008, Bartholomae m.fl. 2004).  

 

4.3.2 Livsfaser och övergångar  

Övergångsfaser i livet, exempelvis att flytta hemifrån och skaffa ett eget hushåll, är 

faktorer som även nämns kunna påverka exempelvis första mottagandet av ekonomiskt 

välfärdsstöd. Andelen unga med ekonomiskt välfärdsstöd har noterats öka. Övergången 

från att bo hemma till att flytta till ett eget boende kan ses som en kritisk fas som kan 

påverka barn från mer ekonomiskt utsatta familjer då föräldrarna kan ha svårt att stötta 

sina barn ekonomiskt (Moisio et al 2011, Kauppinen m.fl. 2014). Detta kan leda till att 

unga vuxna under övergångsfaser i livet kan behöva ekonomiskt välfärdsstöd. Liknande 

faser kan vara övergången från att studera till att komma in på arbetsmarknaden, eller 

från att vara ensamstående till att bilda familj/hushåll (Kauppinen m.fl. 2014). Det kan 

vara viktigt att titta både på socioekonomisk bakgrund och livshändelser för att kunna 

förklara mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd (Lorentzen m.fl. 2008). Enligt Siedler 

(2004) finns ett för litet fokus på familjestruktur och händelser under barndomen som 

bakomliggande orsaker till behov av ekonomiskt välfärdsstöd. Faktorer som troligen 

kan påverka den ekonomiska utsattheten är föräldrars civilstånd (Lorentzen m.fl. 2008), 

att vara ensamstående, skilsmässa och familjeuppbrott (Duncan m.fl. 1988, 

Bartholomae m.fl. 2004) eller att föda barn (Santiago 1995). 

 

Resultaten som presenteras i studierna kan även påverkas av hur länge och vid vilket 

tillfälle i livscykeln som barnets, eller den unga vuxnas, utfall observeras tillsammans 

med hur/om kontroll för andra oobserverade faktorer görs (Moisio m.fl. 212). 

Ytterligare kan sambandets styrka påverkas av längden på observationstiden (Moisio 

m.fl. 2011).   

 

4.3.3 Institutionell struktur och socialpolicys 

Välfärdsstatens struktur och utformning påpekas även kunna medföra bieffekter (Antel 

1992). Genom ändringar och åtstramningar i socialförsäkringsprogram kan berättigande 

till olika trygghetssystem även ändra mönstret för behovet av ekonomiskt välfärdsstöd, 

exempelvis är unga ofta inte berättigade till arbetslöshetsersättning eftersom det finns 
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krav på tidigare anställning eller medlemskap i a-kassa. I kombination med att ha en 

svag relation till arbetsmarknaden kan detta leda till behov av någon form av 

ekonomiskt välfärdsstöd (Kauppinen m.fl. 2014). Nivån på den lokala arbetslösheten 

spelar med hög sannolikhet in på antalet personer i behov av ekonomiskt välfärdsstöd. 

Moisio m.fl. (2014) pekar på att det kan finnas en liknande mekanism för långvarigt 

mottagande av ekonomiskt stöd som för långtidsarbetslösa. Långtidsarbetslöshet brukar 

i mindre grad minska vid en högkonjunktur – ett liknande fenomen antas gälla för 

personer som tar emot ekonomiskt välfärdsstöd och även är uppvuxna i familjer som tar 

emot ekonomiskt välfärdsstöd och alltså har en historik av mottagande av ekonomiskt 

välfärdsstöd. Detta skulle kunna peka på att det först är när försörjningsstödssystem blir 

permanenta som svårigheter kan uppstå och inte när de fungerar överbryggande under 

en tillfällig period. 

 

Santiago (1995) tar upp att det i USA kan finnas olika orsaker bakom mottagande av 

ekonomiskt stöd för olika grupper i samhället. Både strukturella problem och 

diskriminering skulle kunna ligga bakom behov av ekonomiskt välfärdsstöd. Enligt 

Santiago går det inte att sträva efter att skapa en universell policylösning för olika typer 

av problem (Santiago 1995) eftersom orsakerna bakom samt sambandens styrka 

påverkar utslaget på olika policys (Siedler 2004).  

 

4.3.4 Inlärning, attityder och värderingar 

Ingen studie har pekat ut att ett samband mellan två generationers mottagande av bidrag 

direkt skulle bero på attityder gentemot välfärd och arbete. Teorin om att en 

”välfärdskultur” skulle gå i arv får alltså begränsat stöd (Martin 2003). Däremot pekar 

Lee med flera (2007) i sin studie på att en indirekt effekt av mammans bakgrund, 

exempelvis via mammans utbildning och arbetslivserfarenheter, skulle kunna påverka 

barnens attityder. Detta antagande grundar sig i att föräldrarnas bakgrund kan påverka 

barnens möjligheter, eller brist på möjligheter, vilket i sin tur kan influera barnens 

värderingar i fråga om arbete och att ta emot ekonomiskt välfärdsstöd (Lee m.fl. 2007).  
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5 Slutsatser 

 

Det verkar finnas en viss samstämmighet mellan resultaten från de nordiska och 

utomnordiska studierna gällande att samband i fråga om mottagande av ekonomiskt 

välfärdsstöd kan observeras mellan generationer. Studierna pekar på att det är mer 

sannolikt att barn uppvuxna i familjer med ekonomiskt välfärdsstöd själva tar emot 

ekonomiskt välfärdsstöd som vuxna, i jämförelse med personer uppvuxna i familjer utan 

stöd. Flera utomnordiska studier belyser ändå att majoriteten av personerna som är 

uppvuxna i en familj med ekonomiskt välfärdsstöd inte själva tar emot ekonomiskt 

välfärdsstöd. Det är alltså en ganska liten andel personer som är uppvuxna i familjer 

med ekonomiskt välfärdsstöd som hamnar i samma situation som vuxna. Studierna är 

dock gjorda för ett antal år sedan och observerar data som är ännu äldre vilket skulle 

kunna leda till att resultat från mer uppdaterade studier med färskare uppgifter skulle 

kunna se annorlunda ut.   

 

Studierna har inte kunnat bekräfta att de observerade sambanden mellan föräldrars och 

barns mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd skulle spegla ett orsakssamband, där 

själva mottagandet av ekonomiskt välfärdsstöd i sig leder till att barnen också blir 

mottagare. Orsaken bakom generationers mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd verkar 

snarare beror på att själva mottagandet figurerar i sammanhang tillsammans med olika 

sociala och personliga problem. En enskild faktor verkar alltså inte kunna förklara 

samband i fråga om mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd. Faktorer som inte kunnat 

observeras i studierna, exempelvis psykisk ohälsa, nämns även kunna påverka. 

Familjebakgrund, genom föräldrarnas utbildning, inkomst, arbetslivserfarenhet, 

familjesammansättning och om de har tagit emot ekonomiskt välfärdsstöd, beskrivs ha 

en stor påverkan på barnens utfall.  

 

De samlade resultaten från den tidigare forskningen kan kanske främst tolkas stödja de 

teoretiska antagandena om att föräldrarnas svaga relation till arbetsmarknaden och 

utsatta ekonomi påverkar barnens möjligheter och förutsättningar. Föräldrarnas 

minskade möjligheter till att investera i sina barn rent ekonomiskt är något som kan leda 

till att barnen själva måste vända sig till ett välfärdsprogram under ekonomiskt instabila 
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perioder. Antagandet om att en generationsöverföring av mottagande av ekonomiskt 

välfärdsstöd existerar eller att en ”välfärdskultur” skulle gå i arv är alltså inget som 

verkar få stöd i studierna. Det verkar snarare vara en överföring av förutsättningar, eller 

samband mellan generationers inkomst, i kombination med andra sociala och/eller 

personliga svårigheter som leder till samband när det gäller mottagande av ekonomiskt 

välfärdsstöd. Genom en brist på familjetillgångar att överföra skulle det även kunna 

uppfattas som en fattigdomsöverföring. Däremot kan det vara svårt att härleda om 

effekten av familjers inkomstnivå bara speglar finansiella resurser eller om den även 

speglar egenskaper hos föräldrarna. Det vore därför intressant att fokusera på faktorer 

som överför fattigdom mellan generationer istället för att studera själva mottagandet av 

ekonomiskt välfärdsstöd.  

 

Att barns inställning till mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd direkt skulle påverkas 

av föräldrarnas mottagande är inget som studierna verkar peka på. Att växa upp i en 

familj som tar emot ekonomiskt välfärdsstöd kanske i själva verket påverkar barnen 

motsatt, genom att barnen utvecklar en stark drivkraft att själva undvika att hamna i en 

liknande situation? En studie pekar på att föräldrarnas bakgrund, i form av utbildning 

och sysselsättning, indirekt skulle kunna påverka barnens värderingar och attityder 

gentemot arbete och ekonomiska välfärdssystem. Detta genom att barnens möjligheter, 

eller brist på möjligheter, påverkas genom föräldrarnas situation, vilket i sin tur kan 

påverka hur barnen ser på mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd. Utbildning pekas ut 

som ett viktigt verktyg för att jämna ut sociala ojämlikheter och minska sannolikheten 

för mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd, både för barn uppvuxna i familjer med stöd 

och barn uppvuxna i familjer utan ekonomiskt stöd. Sambandet mellan mottagande av 

ekonomiskt välfärdsstöd noterades vara starkt mellan lågutbildade föräldrar och barn. 

En låg utbildningsnivå och en låg inkomst kan även peka på en svagare relation till 

arbetsmarknaden. Föräldrars svagare koppling till arbetsmarknaden, liten 

arbetslivserfarenhet och få arbetsförmedlande kontakter skulle i sin tur kunna påverka 

barnens anknytning till arbetsmarknaden. Detta ger stöd till teorin om att föräldrarnas 

svaga relation till arbetsmarknaden kan påverka barnens framtidsutsikter.  

 

Omstruktureringar i socialpolitiska program, exempelvis förändringar i rättighetskraven, 

kan även leda till att mönstret och behovet av ekonomiskt välfärdsstöd ser olika ut. 

Detta kan i kombination med andra strukturella förhållanden som arbetslöshetsnivån 
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och trösklar för att komma in på arbetsmarknaden, exempelvis genom höjda formella 

krav på kompetens och diskriminering, påverka behovet av ekonomiskt välfärdsstöd. En 

studie pekade även på att hypotesen verkade stämma om att mottagande av ekonomiskt 

välfärdsstöd, i likhet med mönstret för långtidsarbetslöshet, i mindre grad minskar bland 

personer uppvuxna i familjer med stöd under ett ekonomiskt uppsving. Andelen i 

långtidsarbetslöshet har i mindre grad än övrig arbetslöshet setts minska under 

högkonjunkturer. Detta skulle kunna peka på att det först är när förhållanden och 

försörjningsstödssystem blir permanenta som svårigheter kan uppstå och inte när 

välfärdssystemen fungerar överbryggande, under en tillfällig period, som det är tänkt. 

 

Teorin om en s.k. life-course regim, där individens förutsättningar genom olika 

livsfaser, från födseln till döden, är i samspel med välfärdsstaten kan spegla hur väl 

välfärdssystemen förmår fånga upp personer som exempelvis befinner sig i en 

övergångsfas. En nordisk studie påpekar just vikten av att kombinera perspektivet på att 

social bakgrund (föräldrarnas inkomstnivå, utbildningsnivå, sysselsättning och 

mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd under barnens tonår) inverkar tillsammans med 

en livshändelseaspekt med olika livs- och övergångsfaser. Att flytta hemifrån ses som 

ett exempel på en övergångsfas som kan vara svår för ungdomar som kommer från 

ekonomiskt utsatta hem då föräldrarnas möjligheter att stötta rent ekonomiskt kanske är 

obefintliga. Detta kan leda till ett första mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd för den 

unga vuxna. Sammanfattningsvis kan det konstateras att det troligtvis finns flera 

påverkande faktorer till varför samband mellan generationers mottagande av 

ekonomiskt välfärdsstöd kan observeras. Ytterligare faktorer än de som diskuterats i 

kunskapsöversikten kan förmodligen även spela in. Resultaten indikerar att själva 

mottagandet av ekonomiskt välfärdsstöd i sig inte verkar vara centralt utan att det är de 

livsvillkor eller förutsättningar som genererat behovet av ekonomiskt välfärdsstöd som 

snarare bör vara i fokus. En generationsöverföring av mottagandet av ekonomiskt 

välfärdsstöd verkar alltså inte kunna bekräftas, såvida inte andra påverkande sociala, 

personliga och strukturella faktorer existerar.  
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5.1 Förslag på vidare forskning 

Som kunskapsöversiktens resultat har visat är ämnet komplext och det verkar finnas 

flertalet faktorer som spelar in i sambandet mellan föräldrars och deras barns framtida 

mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd. Eftersom själva mottagandet av ekonomiskt 

välfärdsstöd i sig inte verkar vara centralt bör fokus flyttas till de levnadsförhållanden 

och förutsättningar som lett till behovet av stöd. Ytterligare forskning bör bedrivas för 

att sortera i faktorerna och belysa deras inbördes förhållanden. Exempel på olika 

utgångspunkter som kan vara intressanta att undersöka vidare är huruvida mottagande 

av ekonomiskt välfärdsstöd kan ha samband med bostadsområde, lokal 

arbetslöshetsnivå, kvaliteten på utbildningen på orten och olika konjunkturlägen.  

 

Det finns även antaganden om att arbetslöshet går i arv mellan generationer. I ett norskt 

och i ett svenskt perspektiv visar Ekhaugen (2005) och Soidre (1999) att barn till 

arbetslösa själva löper en större risk för att bli arbetslösa. Sannolikheten är större att 

unga med föräldrar som är arbetslösa själva blir arbetslösa samt är arbetslösa under en 

längre och återkommande perioder (Soidre 1999). Att vidare följa forskning inom detta 

spår och relatera den till ämnet för denna kunskapsöversikt vore ett intressant sidospår 

för framtida studier.  

 

 

 

 

 

 
 

   



 

31 

 

Referenser 

 

Andersson, Gerhard (2003): Metaanalys. Metoder, tillämpningar och kontroverser. 
Studentlitteratur AB: Lund  

Antel, John J. (1992): “The intergenerational Transfer of Welfare Dependency: Some 
Statistical Evidence”. The Review of Economics and Statistics, Vol. 74 (3), 467–473 

Bartholomae, Suzanne, Fox, Jonathan J.och Mckenry, Patrick C. (2004): “The Legacy 
of Welfare Economic Endowments or Cultural Characteristics?”. Journal of Family 
Issues, 25(6): 783–810. DOI: 10.1177/0192513X03259145  

Beaulieu, Nicolas, Duclos, Jean-Yves, Fortin, Bernard och Rouleau, Manon (2005): 
“Intergenerational reliance on social assistance: Evidence from Canada”. Journal of 
Population Economics, (18):539–562. DOI 10.1007/s00148-005-0221-x 

Bergström Casinowsky, Gunilla (2014): ”Det handlar om jobb. En kartläggning av 
kommunala arbetsmarknadsinsatser i Göteborgsregionen”. FoU i Väst/GR.  

Cooper, Harris (1998): Synthesizing Research. A Guide for Literature Reviews. Third 
edition. Thousand Oaks: SAGE Publications 

Corak, Miles (ed.) (2004): “Generational Income Mobility in North America and 
Europe: an introduction i Generational Income Mobility in North America and 
Europe. Cambride: University Press  

D'Addio, A. C. (2007), “Intergenerational Transmission of Disadvantage: Mobility or 
immobility Across Generations?”, OECD Social, Employment and Migration 
Working Papers, No. 52, OECD Publishing 

Duncan, Greg J., Hill, Martha S., Hoffman, Saul D. (1988): “Welfare Dependence 
Within and Across Generations”. Science Magazine (239) 4839: 467–471. DOI: 
10.1126/science.3277267 

Edmark, Karin och Hanspers, Kajsa (2011): “Is welfare dependency inherited? 
Estimating the causal welfare transmission effects using Swedish sibling data”. 
Working paper 2011:25. IFAU The Institute for Labour Market Policy Evaluation 

Ekhaugen, Tyra (2009):“Extracting the causal component from the intergenerational 
correlation in unemployment”. Journal of Population Economics, 22(1): 97–113. 
DOI 10.1007/s00148-007-0170-7 

Gottschalk, Peter (1990): “AFDC Participation Across Generations”. The American 
Economic Review, (80) 2: 367–371  

Gottschalk, Peter (1992): “The Intergenerational Transmission of Welfare 
Participation: Facts and Possible Causes”. Journal of Policy Analysis and 
Management, (11) 2: 254–272  



 

32 

 

Gottschalk, Peter (1996): “Is the correlation in welfare participation across generations 
spurious?”. Journal of Public Economics, 63 (1996) 1–25 

Göteborgs Stad (2015): ”Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska 
minska i Göteborgs Stad. Verktyg och rekommendationer för fortsatt arbete”. 
Rapport. Göteborg: Göteborgs Stad 

Hansen, Marianne N., de Vibe, Ulrikke (2005): ”Behov for sosialhjelp og utføretrygd: 
individuell ulykke eller social arv?”. Institutt for samfunnsforskning. Søkelys på 
arbeidsmarkedet 22(2): 149–156 

Hedblom, Agneta (2004): ”Aktiveringspolitikens Janusansikte. En studie av 
differentiering, inklusion och marginalisering”. Socialhögskolan, Lunds Universitet  

Hjertner, Thorén, Katarina (2005): ”Kommunal aktiveringspolitik: en fallstudie av det 
praktiska arbetet med arbetslösa socialbidragstagare”. Rapport 2005: 11. IFAU, 
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 

Johansson, Håkan (2006): Svensk aktiveringspolitik i nordiskt perspektiv. Fritzes: 
Stockholm 

Johansson, Håkan (2008): Socialpolitiska klassiker. Liber: Malmö 

Jonsson, Jan O., Mood, Carina och Bihagen, Erik (2010): ”Fattigdomens förändring, 
utbredning och dynamik” i Social Rapport 2010. Västerås: Socialstyrelsen 

Kauppinen, Timo M., Angelin, Anna, Lorentzen, Thomas, Bäckman, Olof, Salonen, 
Tapio, Moisio, Pasi och Dahl, Espen (2014): “Social background and life-course 
risks as determinants of social assistance receipt among young adults in Sweden, 
Norway and Finland”.  Journal of European Social Policy, 24(3), 273–288. DOI: 
10.1177/0958928714525818 

Lalander, Philip och Svensson, Bengt (red.) (2014): ”Introduktion” i Perspektiv på 
social utsatthet. Studentlitteratur AB: Lund.  

Lee, M.A, Singelmann, Joachim, Yom-Tov, Anat (2007): “Welfare myths: The 
transmission of values and work among TANF families”. Social Science Research, 
37: 516–529. DOI:10.1016/j.ssresearch.2007.09.005 

Levine, Phillip B., Zimmerman, David J. (1996): “The Intergenerational Correlation in 
AFDC Participation: Welfare Trap or Poverty Trap?”. Discussion Paper no. 1100-96. 
Institute for Research on Poverty. IRP publications  

Lorentzen, Thomas (2006):”Social assistance dynamics in Norway”. 
Doktorsavhandling, Fafo-rapport 546 

Lorentzen, Thomas og Nielsen, Roy A. (2008): “Går fattigdom i arv? Langtidseffekter 
av å vokse opp i familier som mottar sosialhjelp”. Fafo-rapport 2008:14 

Länsstyrelserna i Skåne och Västerbottens län (2015): ”Ekonomisk utsatthet och dess 
konsekvenser bland barn”. Länsstyrelsen i Skåne, rapport 2015:6 



 

33 

 

Maloney, Tim, Maani, Sholeh och Pacheco, Gail (2003): “Intergenerational Welfare 
Participation in New Zealand”. Australian Economic Papers, (42): 346–362. 
DOI: 10.1111/1467-8454.00203 

Martin, Molly A. (2003): “The Role of Family Income in the Intergenerational 
Association of AFDC Receipt”. Journal of Marriage and Family (65): 326–340 

Moisio, Pasi och Kauppinen, Timo M. (2011): “The intergenerational correlation of 
social assistance and selection bias in the Finnish population data”. Research on 
Finnish Society, 4: 7–15 

Moisio, Pasi, Lorentzen, Thomas, Bäckman, Olof, Angelin, Anna, Salonen, Tapio och 
Kauppinen, Timo (2015): “Trends in the Intergenerational Transmission of Social 
Assistance in the Nordic Countries in the 2000s”. European Societies, 17:1, 73–93, 
DOI: 10.1080/14616696.2014.968797 

Mörk, Eva, Sjögren, Anna och Svaleryd, Helena (2015): ”IFAU – Hellre rik och frisk – 
om familjebakgrund och barns hälsa”. IFAU. Rapport 2015:13 

Nationalencyklopedin, korrelation. 
http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/korrelation 
(hämtad 2015-11-24) 

Page, Marianne E. (2004): “New evidence on the intergenerational correlation in 
welfare participation” i Generational Income Mobility in North America and Europe. 
Cambride: University Press 

Page, Stephen B., och Mary B. Larner (1997): “Introduction to the AFDC Program”. 
The Future of Children 7 (1): 20–27. Princeton University. DOI: 10.2307/1602574. 

Pepper, John (2000): ”The Intergenerational Transmission of Welfare Receipt: A 
Nonparametric Bounds Analysis”. The Review of Economics and Statistics, Vol. (82) 
3: 472–488 

Rank, Mark, R. och Cheng, Li-Chen (1995): “Welfare Use Across Generations: How 
Important Are the Ties That Bind?”. Journal of Marriage and Family, 57(3): 673–
684 

Salonen, Tapio (2012): Barns ekonomiska utsatthet i Sverige – årsrapport 2012:2. 
Sundbyberg: Rädda Barnen 

Salonen, Tapio (2014): ”Socialt arbete och ekonomisk utsatthet i ett strukturellt 
samhällsperspektiv” i Lalander, Philip och Svensson, Bengt (red.) (2014): Perspektiv 
på social utsatthet. Studentlitteratur AB: Lund 

Santiago, Anna M. (1995): “Intergenerational and Program-Induced Effects of Welfare 
Dependency: Evidence from the National Longitudinal Survey of Youth”. Journal of 
Family and Economic Issues, 16 (2/3): 281–306 

Siedler, Thomas (2004): “Is the receipt of social assistance transmitted from parents to 
children? Evidence from German panel data”. Institute for Social and Economic 
Research, University of Essex and The German-Socio Economic Panel Study 
(SOEP), DIW Berlin, Germany 



 

34 

 

Socialstyrelsen (2013): “Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 
1968–2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013. 
Socialstyrelsen. Artikelnummer 2013-5-37  

Socialstyrelsen (2014): ”Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 – del 1”. 
Tillgänglig 24.09.2015 på 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19571/2014-10-
33.pdf  

Socialstyrelsen (2015a): ”Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2014. Belopp samt antal 
biståndsmottagare och antal biståndshushåll.” Artikelnummer 2015-6-8  

Socialstyrelsen (2015b): ”Statistik över försörjningshinder och ändamål med 
ekonomiskt bistånd 2014”. Artikelnummer 2015-9-9 

Soidre, Tiiu (1999): ”Arbetslöshet och generation – unga kvinnor och män och deras 
föräldrar”. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 5(2): 127–144 

Solon, Gary, Corcoran, Mary, Gordon, Roger och Laren, Deborah (1988): “Siblings and 
Intergenerational Correlations in Welfare Program Participation”. The Journal of 
Human Resources, Vol. 23, No. 3: 388–396 

Stenberg, Sten-Åke (2000): “Inheritance of Welfare Recipiency: An intergenerational 
Study of Social Assistance Receipiency in Postwar Sweden”. Journal of Marriage 
and the Family, 62: 228–239 

Sveriges Kommuner och Landsting (2015): Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2014. 
Kolada statistik och databank 

 
 
 

  



 

35 

 

Bilaga 

 

i. Tabeller över de nordiska studierna (sorterade efter år) 

 

- Stenberg, Sten-Åke (2000): “Inheritance of Welfare Recipiency: An 
intergenerational Study of Social Assistance Receipiency in Postwar Sweden” 

- Lorentzen, Thomas & Nielsen, Roy A. (2008) ”Går fattigdom i arv? 
Langtidseffekter av å vokse opp i familier som mottar sosialhjelp” 

- Moisio, Pasi och Kauppinen, Timo M. (2011) “The intergenerational correlation of 
social assistance and selection bias in the Finnish population data” 

- Edmark, Karin och Hanspers, Kajsa (2011) ”Is welfare dependency inherited? 
Estimating the causal welfare transmission effects using Swedish sibling data” 

- Kauppinen, Timo M., Angelin, Anna, Lorentzen, Thomas, Bäckman, Olof, 
Salonen, Tapio, Moisio, Pasi och Dahl, Espen (2014) “Social background and life-
course risks as determinants of social assistance receipt among young adults in 
Sweden, Norway and Finland” 

- Moisio, Pasi, Lorentzen , Thomas, Bäckman,  Olof, Angelin, Anna, Salonen,Tapio 
& Kauppinen, Timo  (2014) “Trends in the Intergenerational Transmission of social 
assistance In the Nordic countries in the 2000s” 

 

   



 

36 

 

Artikel 1 Stenberg, Sten-Åke (2000): “Inheritance of Welfare Recipiency: An 
intergenerational Study of Social Assistance Receipiency in Postwar 
Sweden” 
 

Typ av 
publikation 

Artikel,  
Journal of Marriage and the Family 
 

Land Sverige och USA 
 

Syfte Syftet är att analysera de processer som producerar välfärdsmottagande (socialbidrag), särskilt 
med fokus på intergenerationell överföring av välfärdsmottagande, samt att se till ekonomiska, 
sociala och psykologiska variabler. 
 

Metod Longitudinell studie 
Rank & Chengs ekonomiska- och välfärdsmodell 
Logistisk regression 
 

Data Data från 30-årig longitudinell panelstudie – Project Metropolitan cohort panel.  
Data från kommuner och skolenkäter. 
15 117 personer födda 1953, registrerade i Stockholm 1 november 1963.  
Urvalet består av 12 012 individer. 
3 årtionden av observationer mellan 1953-1984. 
 

Variabler Oberoende variabler: föräldrarnas situation 1953–1972 och nivån av barnets bidragmottagande 
1982–83 
– bidrag 
– klass 
– hushållsinkomst 1963 
– familjestatus 
– om modern fick barn som tonåring 1953 
– om fadern var med i brottsregistret 1963 
 
Barnens situation 1953–72 och nivån av bidrag 1982–83 
– Kön 
– Intelligens (enkätstudie: sammanfattat som barnets verbala, rumsliga och numeriska förmåga) 
– Betyg 
– Stökig i skolan (dismissed from classroom) 
 
Beroende variabel: 
– mottagande av välfärdsstöd som vuxen (29–30 år), 1982–83 
 

Resultat Viss intergenerationell signifikans efter kontroll av andra faktorer. I Sverige en kombination av 
strukturella och personliga förklaringar där fattiga barn löper en större risk för att själva motta 
välfärdsstöd. Ett positivt samband mellan generationers mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd 
kan observeras när andra sociala problem också är närvarande, exempelvis beteendemässiga 
problem, problem i skolan eller om pappan varit kriminell. 
 

Slutsatser Generationsöverföring av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd verkar vara driven av en 
kombination av fattigdom och andra sociala och personliga problem. Det är inte typen av 
socialpolitik som ger effekten av överföring mellan generationer.  
 
Studien visar att det inte finns en enda förklaring till samband mellan generationers mottagande.  
Svårt att separera den ekonomiska modellens och välfärdsmodellens förklaringar till samband.   
 

Teoretisk 
bakgrund 

Rank & Chengs modeller: 
 
– “Välfärdsmodellen”:  
Mindre engagemang från föräldrarna i barnens utbildning, barnen lär sig hur välfärdsystemen 
fungerar och känner mindre stigma av att motta stöd 
 
– “Ekonomiska modellen”: 
Föräldrarnas lägre socioekonomiska bakgrund ger barnen mindre gynnsamma förutsättningar 
genom mindre investeringar i utbildning osv. 
 

   



 

37 

 

Rapport 1 Lorentzen, Thomas & Nielsen, Roy A. (2008): “Går fattigdom i arv? 
Langtidseffekter av å vokse opp i familier som mottar sosialhjelp” 
 

Typ av 
publikation 

Rapport, 
Forskningsstiftelsen Fafo 

 
Land Norge 

 
Syfte Syftet med studien är att öka kunskapen om generationsöverföring av socialbidragsmottagande:   

– I vilken utsträckning mottar barn till socialbidragstagare själva hjälp som unga vuxna? 
– Vad kan förklara att socialbidragshjälp överförs mellan generationer? 

 
Metod Multivariat analys 

Deskriptiv statistik  
Logistisk regressionsanalys 

 
Data Registerdata från Statistisk sentralbyrå (SSB).  

 
Dataunderlaget består av personer födda i Norge 1925–1986 med detaljerad information i åldern 
18–67 år mellan åren 1992–2004  
 
Data från FD-Trygd 
(Forløpsdatabasen-Trygd) som innehåller information om demografi, familj, födelseland, 
utbildning och inkomster som lön och socialbidrag.  

 
Variabler Beroende variabel: mottagande av socialhjälp under perioden 1994–2004 

 
Föräldraegenskaper när barnen var 10–17 år 
– arbete 
– utbildning 
– mottagande av socialbidragshjälp 
 
Kontrollvariabel: 
– Personer som växte upp i familjer med stöd kontra de som växte upp i familjer utan stöd 
 

Resultat En stark intergenerationell överföring av socialbidrag i Norge, även efter kontroll av andra 
variabler finns en relativ skillnad mellan barn från mottagarfamiljer och icke-mottagarfamiljer. 
 
Lönenivå och utbildningsnivå är viktiga bakomliggande faktorer liksom koppling till 
arbetsmarknaden. Hypotes om att socialbidragsmottagare har en barriär gentemot 
arbetsmarknaden verkar stämma. 

 
Slutsatser Svårt att härleda resultat till en teori, mycket tolkningsutrymme. Troligtvis oobserverade 

egenskaper som psykisk ohälsa/hälsoproblem med i bilden. 
 
Utbildning är det viktigaste verktyget i kampen mot reproduktion av social ojämlikhet. 
 
Det går inte att finna direkta orsaksförklaringar till att socialbidragsmottagande kan gå i arv 
mellan generationer. 

 
Teoretisk 
bakgrund 

Hypotes om att sannolikheten för barn i socialbidragsmottagandehem själva blir mottagare som 
vuxna om föräldrarna är långtidsmottagare. 
 
1. Föräldrarna dåliga förebilder  påverkar attityd till socialbidrag 
2. Barn som växt upp i familj med socialbidrag får detaljerad kunskap om hur systemet fungerar 
3. Föräldrarnas lösa band till arbetsmarknaden leder till reducerade jobbchanser för barnen 
4. Mindre investering i barns humankapital i ekonomiskt utsatta familjer 
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Artikel 2 Moisio, Pasi och Kauppinen, Timo M. (2011): “The intergenerational 
correlation of social assistance and selection bias in the Finnish population 
data” 
 

Typ av 
publikation 

Artikel,  
Research on Finnish Society 

 
Land Finland 

 
Syfte Syftet är att studera sambandet mellan generationers mottagande av socialbidrag, bland finländare 

i åldern 18–32. 
 
Målet är att bistå med information för att få en detaljerad bild av samband mellan generationers 
mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd och hur sambandet förändras när observationer sker under 
olika perioder och under olika åldrar (studerar inte mekanismerna bakom).  

 
Metod Statistisk korrelationsanalys  

 
Data Data från “The National Institute for Health and Welfare” och “Register of Social Assistance” med 

information om välfärdsmottagare i Finland under hela kalenderår. 
 
Data för hushåll med minderåriga barn som mottagit välfärdsstöd år 1990. 
 
Årliga födelsekohorter mellan 1973 och 1987 som var 3–17 år 1990 och 18–32 år 2005 

 
Variabler Beroende variabel: 

– Föräldrar med, eller utan, socialbidragsmottagande 
 
Oberoende variabler: 
– Ålder  
– Kön 
– År  
 

Resultat Olika längd på mätperioden av mottagande av social hjälp kan påverka uppskattningen av 
sambandets styrka. 
Kortare observationer av föräldrarnas mottagande resulterade i starkare samband och kortare 
observation av barnens mottagande resulterade i svagare samband. 
 
Sannolikheten för att ta emot socialbidrag var två gånger högre (.26 vs .11) bland de finnar i åldern 
18–32 vars föräldrar hade tagit emot ekonomiskt välfärdsstöd 1990 i jämförelse med personer i 
samma åldersgrupp vars föräldrar inte mottagit något ekonomiskt välfärdsstöd.  
Generellt låg den intergenerationella korrelationen på 0.15 för alla födelsekohorter och sambandet 
var starkare för män än för kvinnor. 
 
Uppskattningen av sambandets styrka var starkast i åldern när barnen flyttade hemifrån. 

 
Slutsatser Resultatet för uppskattningen av samband mellan generationers mottagande av ekonomiskt bistånd 

är beroende av vid vilken ålder som barnets förväntade mottagande observeras. 
Längden på observationen samt vilket stadie i livet som personen befinner sig i vid kontroll för 
socialbidragsmottagande påverkar.  
 
Andra faktorer kan troligtvis påverka sambandet mellan föräldrars och deras barns 
socialbidragsmottagande. 
 
Studien kan inte verifiera ett orsakssamband. 

 
Teoretisk 
bakgrund 

Teori om att längden på observationerna av välfärdsmottagande påverkar och kan snedvrida 
resultaten. Kortare observation av föräldrarnas mottagande kan generera högre uppskattningar av 
sambandets styrka. Kortare observation för barnen kan generera lägre uppskattningar av 
sambandets styrka. 
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Rapport 2 Edmark, Karin och Hanspers, Kajsa (2011): ”Is welfare dependency 
inherited? Estimating the causal welfare transmission effects using Swedish 
sibling data” 
 

Typ av 
publikation 

Rapport, 
IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) 

 
Land Sverige 

 
Syfte Studiens syfte är att undersöka om individer som växer upp i hushåll med föräldrar som tar emot 

ekonomiskt bistånd själva löper en större risk för att bli mottagare som unga vuxna, i jämförelse 
med individer som vuxit upp i familjer utan stöd.   
 
Studien uppskattar om det finns ett direkt orsakssamband mellan generations mottagande av 
ekonomiskt välfärdsstöd genom en jämförande syskonanalys i svenska hushåll under 1990-talet. 

 
Metod Jämförande syskonanalys 

 
Data Registerdata på alla svenska individer 16–64 år tillsammans med information om mottagande av 

ekonomiskt välfärdsstöd, familjeegenskaper, utbildning, socioekonomiska och demografiska 
bakgrundsvariabler. 
 
Ca 5000 familjer där barnen varit exponerade för föräldrars mottagande av ekonomiskt 
välfärdsstöd när barnen var mellan 17–19 år. 
 
1990–2007 
 
Syskonpar med 8 års ålderskillnad. Syskonen födda 1973 och 1981, 1974 och 1982 eller 1975 och 
1983. 

 
Variabler Beroende variabel: välfärdsmottagande som ung vuxen (24 år) 

 
Oberoende variabler – familjeegenskaper: 
– mottagande av stöd 
– familjesammansättning 
– familjeinkomst 
– mammans ålder vid första barnet 
– föräldrarnas födelseland 
– föräldrarnas utbildning 
– lokal arbetslöshetsnivå när barnet är 24 år 
 

Resultat Ett positivt samband mellan generationers mottagande av stöd kan observeras även efter kontroll 
av andra observerade egenskaper och sambandet ökar ju längre föräldrarna har mottagit 
ekonomiskt välfärdsstöd.  
Däremot kan inget stöd ges för att det skulle vara ett orsakssamband mellan föräldrars och barns 
mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd p.g.a. att obemärkt heterogenitet inte kan kontrolleras. Det 
positiva sambandet kan alltså vara drivet av andra oobserverade faktorer. 

 
Slutsatser Barn till föräldrar med ekonomiskt välfärdsstöd antyds löpa en större risk för att själva bli 

mottagare av stöd. 
 
Genom att använda en syskonanalys kan dock inte nollhypotesen motbevisas – att det inte skulle 
finnas något samband mellan föräldrars och barns mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd. Detta 
antyder att det positiva sambandet i den deskriptiva analysen kan vara driven av andra faktorer än 
själva mottagandet i sig. 

 
Teoretisk 
bakgrund 

Att se sina föräldrar som förebilder kan ha som effekt att attityder till att ta emot ekonomiskt 
välfärdstöd och tillgången till arbetsmarknadsrelaterade nätverk påverkas. 
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Artikel 3 Kauppinen, Timo M., Angelin, Anna, Lorentzen, Thomas, Bäckman, Olof, 
Salonen, Tapio, Moisio, Pasi och Dahl, Espen (2014):  “Social background 
and life-course risks as determinants of social assistance receipt among 
young adults in Sweden, Norway and Finland” 
 

Typ av 
publikation 

Artikel,  
Journal of European Social Policy 

 
Land Sverige, Norge, Finland 

 
Syfte Att se på förekomsten av ungdomsfattigdom genom en longitudinell studie av 

socialbidragsmottagande.  
1. Hur spelar bakgrund och livsfaktorer in? 
2. Förklarar samma faktorer långtids- och korttidsmottagande? 
3. Förklarar samma faktorer resultaten i alla tre länder? 

 
Metod Deskriptiva korstabeller 

Logistisk regressionsanalys genom ”gologit2” programmet Stata 

 
Data Statistik från de tre ländernas statistikmyndigheter för personer födda 1978 –1984. 

Mäter antal månader av socialbidrag i åldern 18–24. 

 
Variabler Beroende variabel: mottagande av välfärdsstöd. 

 
Oberoende variabler: 
 – Socioekonomisk bakgrund: föräldrars utbildning, föräldrars arbetslöshet, föräldrars inkomst 
 
– Demografiska egenskaper och kontext: kön, ålder, födelseland, familjetyp, 
arbetsmarknadssituation i området 
 
– Livsfaktorer: övergångar – ålder vid flytt hemifrån, flytt mellan arbetsmarknader, antal års 
skolgång, etablering av familj, antal barn 
 

Resultat I alla länder kopplades social bakgrund ihop med risken för socialbidragsmottagande. 
Att flytta hemifrån tidigt var en starkt påverkande faktor.  
I Sverige var föräldrars mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd den starkast påverkande sociala 
bakgrundsfaktorn.  

 
Slutsatser Viktigt att väga in både sociala bakgrundsfaktorer och livsfaktorer/livsfaser. 

Att lämna föräldrahemmet tidigt är en stark faktor. 
Att ha föräldrar som är mottagare av ekonomiskt välfärdsstöd är en stark faktor. 
Analysen kan inte bekräfta att sociala bakgrundsfaktorer innebär ett längre mottagande av stöd, 
och livshändelser kortare tid av stöd i Sverige. 
Kan inte säga något om ett orsakssamband mellan generationers mottagande av ekonomiskt 
välfärdsstöd. 

 
Teoretisk 
bakgrund 

Social bakgrund och livsfaktorer bakomliggande orsaker till fattigdom hos unga vuxna.  
Hypotes om att kortvarig ekonomisk utsatthet har en mer individuell förklaring beroende av i 
vilken fas i livet som individen är i och att lång tid av ekonomisk utsatthet mer är relaterat till 
social bakgrund.  
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Artikel 4 Moisio, Pasi, Lorentzen , Thomas, Bäckman,  Olof, Angelin, Anna, Salonen, 
Tapio och Kauppinen, Timo (2014): “Trends in the intergenerational 
Transmission of social assistance in the Nordic countries in the 2000s” 
 

Typ av 
publikation 

Artikel 
European Societies 

 
Land Finland, Norge, Sverige 

 
Syfte Syftet med studien är att se på trender av intergenerationell överföring av socialbidrag bland unga 

vuxna i tre nordiska länder under 2000-talet. 

 
Metod Flerdimensionell frekvenstabell  

 
Data Data från de tre ländernas statistiska centralbyråer med information om antal månader av 

ekonomiskt välfärdsstöd under ett kalenderår. 
– Finland: 25 % urval av personer födda 1979–1988. 
– Norge och Sverige har data för en hel födelsekohort 1976–1988. 
 
Observation 1999–2008 av 20-åringars välfärdsmottagande. 
 
Observation av föräldrarnas välfärdsmottagande 1995–2004 när barnet var 16 år. 

 
Variabler Beroende variabel: mottagande av socialbidrag som 20-åring. 

 
Oberoende variabler:  
– hur länge (antal månader) föräldrar tagit emot ekonomiskt välfärdsstöd när barnet var 16 år 
– hur länge (antal månader)som en 20-åring mottagit ekonomiskt välfärdsstöd  
– land 
– år 
 

Resultat De två främsta resultaten: 
 
1) Den intergenerationella kopplingen av socialbidragsmottagande är starkare i Sverige än i 
Finland och Norge 
2) Den intergenerationella kopplingen har ökat i alla tre länder under 2000-talet.  

 
Slutsatser Det är svårt, om inte omöjligt, att reducera resultaten till en enda förklaringsfaktor. 

 
Trenden av intergenerationell överföring av socialbidragsmottagande verkar vara relaterad till 
teorin om ekonomiska cykler och arbetslöshet. 

 
Teoretisk 
bakgrund 

Att det finns ett förhållande mellan en persons sociala situation/status och dennes föräldrars. 
Trenden av intergenerationell användning av socialbidrag kopplat till teorin om ekonomiska cykler 
och graden av långtids- och korttidsarbetslöshet.  
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- Duncan, Greg J., Hill, Martha S., Hoffman, Saul D. (1988): “Welfare Dependence 
Within and Across Generations” 

- Solon, Gary, Corcoran, Mary, Gordon, Roger och Laren, Deborah (1988): “Siblings 
and Intergenerational Correlations in Welfare Program Participation” 

- Gottschalk, Peter (1990): “AFDC Participation Across Generations” 

- Antel, John J. (1992): “The intergenerational Transfer of Welfare Dependency: 
Some Statistical Evidence” 

- Gottschalk, Peter (1992): “The Intergenerational Transmission of Welfare 
Participation: Facts and Possible Causes” 

- Rank, Mark, R. och Cheng, Li-Chen (1995): “Welfare Use Across Generations: 
How Important Are the Ties That Bind?” 

- Santiago, Anna M. (1995): “Intergenerational and Program-Induced Effects of 
Welfare Dependency: Evidence from the National Longitudinal Survey of Youth”  

- Gottschalk, Peter (1996): “Is the correlation in welfare participation across 
generations spurious?” 

- Levine, Phillip B., Zimmerman, David J. (1996): “The Intergenerational Correlation 
in AFDC Participation: Welfare Trap or Poverty Trap?” 

- Pepper, John (2000): ” The Intergenerational Transmission of Welfare Receipt: A 
Nonparametric Bounds Analysis” 

- Maloney, Tim, Maani, Sholeh och Pacheco, Gail (2003): “Intergenerational Welfare 
Participation in New Zealand” 

- Martin, Molly A. (2003): “The Role of Family Income in the Intergenerational 
Association of AFDC Receipt” 

- Bartholomae, Suzanne, Fox, Jonathan & McKenry, Patrick (2004): “The Legacy of 
Welfare. Economic Endowments or Cultural Characteristics?” 
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Artikel 1 Duncan, Greg J., Hill, Martha S., Hoffman, Saul D.  
(1988): “Welfare Dependence Within and Across Generations” 
 

Typ av 
publikation 

Artikel, 
Science Magazine 
(översiktsartikel) 
 

Land USA 
 

Syfte Att se på vad tidigare studiers resultat säger om eventuella negativa effekter av deltagande i 
välfärdsprogram (här AFDC). 
 
Exempel på negativa konsekvenser kan vara familjeuppbrott, reducerad arbetsprestation eller 
överföring av en ”välfärdskultur” mellan generationer. 
 

Metod Litteraturöversikt 
Bivariata tabeller 
Panelstudie 
 

Data Data från the Panel Study of Income Dynamics 
19 år lång panelstudie 
1085 döttrar 
 

Variabler Mottagande av AFDC (Aid to Families with Dependent Children) 
 
Kontroll av 13–15 år gamla döttrar och deras föräldrars ekonomiska status 
Observation av döttrarnas egna ekonomiska status vid 21–23 års ålder 
 
Mått på AFDC-beroende: 
– inget 
– 1 år 
– alla 3 observationsår 
 

Resultat Majoriteten av döttrarna som växer upp i ett hem beroende av ekonomiskt välfärdsstöd blir inte 
själva mottagare, ca 64 %. 
 
Ca 20 % av döttrarna från starkt beroende hem mottog själva mycket stöd vid observationen. 
 
Mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd är större bland unga kvinnor från hem med ekonomiskt 
välfärdsstöd i jämförelse med unga kvinnor från familjer utan stöd. 
 

Slutsatser Större delen av mottagandet av ekonomiskt välfärdsstöd är kortvarig. Majoriteten av döttrarna från 
hem med stöd blir inte själva beroende. 
 
Svårt att dra slutsatser om överföring mellan generationer när andra faktorer inte kontrolleras, 
exempelvis föräldrarnas socio-ekonomiska bakgrund. 
 

Teoretisk 
bakgrund 

I. Välfärdssystem ändrar val och beteenden och ökar risken för mottagande 
 
II. Välfärdssystem utvecklar en ”välfärdskultur” genom att skapa beroenden och inte uppmuntra 
självförsörjning, vilket påverkar både förälder och barn 
 
III. Välfärd är en investering i barnen, som bistår föräldrarna med extra resurser 
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Artikel 2 Solon, Corcoran, Gordon & Laren (1988): “Sibling and Intergenerational 
Correlations in Welfare Program Participation” 
 

Typ av 
publikation 

Artikel 
The Journal of human resources 
 

Land USA 
 

Syfte Att undersöka vikten av familjebakgrund som huvudsaklig faktor bakom 
välfärdsprogramsdeltagande (AFDC, food stamps, general assistance, Supplementary Security 
Income) genom en syskonanalys. 
 

Metod Syskonjämförelse. Systerpar i tre olika jämförelser för att se om familjebakgrund har inverkan på 
framtida välfärdsmottagande 
 

Data Datainsamling från Panel Study of Income Dynamics.  
Kvinnor mellan 27 och 32 år 1983, och som var mellan 12 och 17 i början av insamlandet 1968.  
 137 systerpar 
 

Variabler 1. Slumpmässigt utvald kvinna med stöd 
2. Slumpmässigt utvald kvinna med syster utan stöd 
3. Slumpmässigt utvald kvinna med syster med stöd 
 

Resultat Risken för långvarigt mottande av stöd är 8 gånger högre om man har en syster som har haft ett 
långvarigt mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd. 
Systrars delade bakgrund spelar in, märkbart förhållande mellan generationers mottagande 
 

Slutsatser Döttrars deltagande i välfärdsprogram är influerat av andra bakgrundsfaktorer utöver föräldrars 
deltagande 
 

Teoretisk 
bakgrund 

”Väldfärdskultur” som går i arv. 
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Artikel 3 Gottschalk , Peter (1990): “AFDC Participation Across Generations” 
 

Typ av 
publikation 

Artikel, 
The American Economic Review 
 

Land USA 
 

Syfte Syftet är att studera sambandet mellan döttrar och deras föräldrars mottagande av ekonomiskt 
välfärdsstöd (AFDC).  
 

Metod Korstabell där en jämförelse görs mellan att växa upp i en familj med AFDC och att växa upp i en 
familj med låg inkomst som är berättigad till stöd men inte har AFDC 
 

Data Data från the National Longitudinal Survey of Youth 
 

Variabler Föräldraegenskaper: 
– black/white/hispanic 
– inkomst (AFDC + totalt) 
– civilstånd 
– mammans utbildning 
– stadsbo eller ej 
 
– Mottog AFDC vid något tillfälle 
– Var berättigade till AFDC men mottog inte 
– Inte berättigade 
 
Döttrarnas egenskaper: 
– Har barn 
– Har inte AFDC 
– Har AFDC 
– Barnlös 
 

Resultat Resultaten antyder att sambandet mellan generationers mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd är 
mer än ett statistiskt samband.  
 
Döttrar från hushåll med AFDC har en annan ekonomisk och demografisk bakgrund. 
Sannolikheten för att få barn tidigare samt motta AFDC är högre om föräldrarna varit mottagare. 
 
Föräldrars inkomstsituation, mätt i berättigande, samvarierar med dotterns AFDC-mottagande, 
även bland föräldrar som inte varit mottagare. 
 

Slutsatser Det finns antaganden om att sambandet i fråga om mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd mellan 
generationer speglar ett orsakssamband, men länken har inte kunnat bekräftas vilket innebära att 
antagandet kan vara falskt. För att policyändringar ska fungera för ett minskat beroende måste de 
bakomliggande orsakerna till sambandet undersökas. 
 

Teoretisk 
bakgrund 

Hypoteser: 
– Överföring av preferenser 
– Överföring av begränsningar 
– Överföring av sysselsättning, eller att ekonomiskt välfärdsmottagande i sig leder till barnets 
framtida mottagande 
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Artikel 4 Antel (1992): “The intergenerational Transfer of Welfare Dependency: 
Some Statistical Evidence” 
 

Typ av 
publikation 

Artikel,  
The Review of Economics and Statistics 
 

Land USA 
 

Syfte Påverkar en mammas mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd (AFDC), oberoende av andra 
individuella eller familjespecifika faktorer med benägenhet för fattigdom, hennes avkommas 
framtida beroende av ekonomiskt välfärdsstöd?  
 
Uppmuntrar välfärdssystemet framtida generationers beroende? 
 

Metod Ekonometrisk (statistisk) modell 
 

Data Data är hämtade från “The National Longitudinal Survey of Youth” (1979–1988) och innehåller 
information om mammor och deras döttrars deltagande i välfärdsprogram.  
– 2430 unga kvinnor 14–19 år 1979. 
 

Variabler – Mödrars mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd 1978 
– Dotterns ålder 1985 
– Mammans ålder 1978 
– Svart 
– Hispanic 
– Mammans utbildningsnivå 1978 
– Antal månader döttrar mottagit bidrag 1985, 1986 och 1987 
– Lokal migrationsnivå 
– Lokal arbetslöshetsnivå 
– Antal barn i hushållet 1978 
– Stadsbo 
 

Resultat Resultaten antyder att välfärdssystemet har bieffekter och att mödrars deltagande i program 
ökar deras döttrars eget beroende.  
 
1. Alla flickor från hem med ekonomiskt välfärdsstöd blir inte själva mottagare 
2. Studien kan inte säga något om huruvida längden på mammans stöd påverkar 
 

Slutsatser Mödrars mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd verkar öka sannolikheten för att deras döttrar 
ska ta emot ekonomiskt välfärdsstöd. Detta antyder att sambandet mellan generationer inte 
beror på oobserverade familjespecifika faktorer.  
 

Teoretisk 
bakgrund 

Teorier om generationsöverföring: 
 
1. Attitydförändring 
2. Okunskap om arbetsmarknaden 
3. Lättare för barnen att börja ta emot ekonomiskt välfärdsstöd då barnet lärt sig hur systemet 
fungerar 
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Artikel 5 Gottschalk, Peter (1992): “The Intergenerational Transmission of Welfare 
Participation: Facts and Possible Causes” 
 

Typ av 
publikation 

Artikel,  
Journal of Policy Analysis and Management 
 

Land USA 
 

Syfte Studien har två mål: 
1. Att få rätt fakta (kritik mot tidigare studiers metodologi). 
2. Att börja nysta i mekanismerna bakom ett orsakssamband av ekonomiskt 
välfärdsstödsmottagande (AFDC). 
 

Metod Tabeller och multivariat analys 
 

Data The National Longitudinal Survey of Youth (NLSY) och the Panel Study of Income Dynamics 
(PSID). 
Observerar döttrar som har fått barn och tar emot AFDC (Aid to Families with Dependent 
Children).  
 

Variabler Familjeegenskaper 1979: 
– ensamstående/två föräldrar 
– etnicitet 
– berättigade till AFDC 1979 
– inkomst 
– mottagande av AFDC 
 
– Föräldrar som mottog AFDC 
– Föräldrar berättigade till AFDC men som var utan 
– Föräldrar som inte var berättigade 
 
Döttrarnas egenskaper: 
– Har barn 
– Har inte AFDC 
– Har AFDC 
– Barnlös 
 

Resultat Det är mer sannolikt att döttrar som växer upp i hushåll med ekonomiskt välfärdsstöd själva mottar 
stöd. Döttrar i hushåll med stöd har även större sannolikhet för att få barn och att motta AFDC. 
 
Föräldrars deltagande verkar inte enbart spegla en effekt av låg inkomst. Samband mellan 
generationers mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd verkar spegla mer än ett statistiskt samband.  
 
Förlust av inkomst för föräldrar utan stöd ökar sannolikheten för att döttrarna kommer att motta 
stöd. 
 

Slutsatser Föräldrars mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd korrelerar med deras döttrars.  
Genom att kontrollera inkomst och berättigande har ett falskt samband försökt att uteslutas. 
 

Teoretisk 
bakgrund 

Antaganden om att samband mellan generationers mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd 
reflekterar en överföring av värderingar som gör mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd mer 
accepterat. 
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Artikel 6 Rank, Mark, R. och Cheng, Li-Chen (1995): “Welfare Use Across 
Generations: How Important Are the Ties That Bind?“ 
 

Typ av 
publikation 

Artikel,  
Journal of Marriage and Family 
 

Land USA 
 

Syfte Syftet är att undersöka i vilken utsträckning mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd (AFDC) 
överförs mellan generationer, styrkan i associationen samt bakomliggande orsaker. 
 

Metod Intervjuer genomförda mars 1987 – maj 1988  
Multivariata analyser 
Korstabeller 
Logistisk regression 
 

Data Data från the National Survey of Families and Households (NSFH) 
13 017 individer 
 

Variabler a) Föräldrars tidigare mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd 
 
b) Föräldrarnas socioekonomiska status 
 
c) De vuxna barnens humankapital och hushållskaraktäristika 
 
d) De vuxna barnens mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd 
 

Resultat Tre fjärdedelar av mottagarna av ekonomiskt välfärdsstöd har inte vuxit upp i en familj med stöd. 
Däremot löper barn som har vuxit upp i ett hushåll med ekonomiskt välfärdsstöd en större risk att 
själva använda sig av ekonomiskt välfärdsstöd. Detta beror snarare på att familjerna är fattiga eller 
har en låg inkomst än mottagandet av ekonomiskt välfärdsstöd i sig, vilket kan påverka barnens 
humankapital. 
 

Slutsatser Det är snarare föräldrarnas ekonomiska bakgrund än föräldrarnas mottagande av ekonomiskt 
välfärdsstöd som förklarar dynamiken bakom generationsöverföring av mottagande av ekonomiskt 
välfärdsstöd.  
 
En effekt av föräldrarnas låga ekonomiska status kan vara begränsning av möjligheter och 
investeringar i barnen, vilket kan påverka barnens humankapital.  
Dessa barn tenderar att vara mer ekonomiskt sårbara vilket kan förklara att behov av ekonomiskt 
välfärdsstöd. 
 

Teoretisk 
bakgrund 

– Välfärdsmodellen: i linje med teorin om en kultur av fattigdom, ser en ökad risk för att barn som 
växer upp i familj med ekonomiskt välfärdsstöd själva tar emot stöd som vuxen. Direkt påverkan – 
känner mindre stigma, information om system. Indirekt – mindre humankapital, mindre 
investering i barnens utbildning, barnen lär sig systemen. 
 
– Ekonomiska modellen: Ekonomisk reproduktion av klass och fattigdom, färre resurser och 
möjligheter att överföra till sina barn, lägre ekonomisk bakgrund som nyckelorsak och inte 
mottagandet av ekonomiskt välfärdsstöd i sig. 
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Artikel 7 Santiago, Anna M. (1995): “Intergenerational and Program-Induced Effects 
of Welfare Dependency: Evidence from the National Longitudinal Survey of 
Youth” 
 

Typ av 
publikation 

Artikel, 
Journal of Family and Economic Issues 
 

Land USA 
 

Syfte Syftet med studien är att undersöka intergenerationella och programinducerade effekter av 
mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd (AFDC). 
 
a) Hur påverkar föräldrars mottagande av AFDC samt andra familjebakgrundskaraktäristika 
mottagande av stöd? 
b) Hur påverkar attityder om välfärd och statliga nivåer av bidrag mottagande av ekonomiskt 
välfärdsstöd? 
c) Hur ser mönster och faktorer relaterade till AFDC-beroende ut för olika grupper?  
 

Metod Logistisk regressionsmodell 
Multivariat analys 
 

Data Data från the National Longitudinal Survey of Youth (NLSY) 1979–1988, the Survey of Income 
and Program Participation (SIPP) och the Panel Study of Income Dynamics waves sedan 1990.  
 
– Kvinnor mellan 14 och 17 år 1979 och som bodde hemma. 
– 2 624 kvinnor 
– Observations-period 1979–1988 
 

Variabler Beroende variabel: AFDC-användande 
 
Oberoende variabler:  
– Familjebakgrund (uppväxt i familj med ekonomiskt välfärdsstöd, familjestruktur, familjens 
ekonomiska status) 
– Välfärds/arbetsattityder (villighet till låglönejobb, attityd gentemot välfärd) 
– AFDC-mottagande (antal år, familj med eller utan stöd) 
– Demografiska karaktäristiska (etnicitet) 
– Anställning och familjesituation 
– Storstadsområde 
– Humankapital (utbildningsbakgrund, funktionshinder, jobberfarenhet) 
 

Resultat De flesta kvinnor har inte mottagit ekonomiskt välfärdsstöd: 3 av 4 som växte upp i familj med 
stöd 1978-80 mottog inte själva ekonomiskt välfärdsstöd. 
Däremot är det mer sannolikt att kvinnor från familjer med ekonomiskt välfärdsstöd, i jämförelse 
med kvinnor från familjer utan stöd, själva blir mottagare. 
 
Föräldrars inkomst, uppväxt i hushåll med stöd, hushållsförändringar, arbetsmarknadssituation, 
funktionshinder, ohälsa och kvinnor som fick barn under observationen hade högre odds för eget 
användande av AFDC. Etnicitet signifikant. 
 

Slutsatser Resultaten ger inte stöd till hypotesen om att attityder gentemot välfärd och låglönejobb ökar 
sannolikheten för välfärdsberoende.  
Antyder att det finns olika mönster för olika minoriteter. 
Lokala arbetsmarknaden samt nivån på humankapital är påverkande faktorer. 
Hur familjebakgrund, ekonomisk kontext och välfärdspolitik kan inverka på AFDC-beroende 
måste omvärderas. Olika mönster för beroende kräver olika angreppssätt istället för en universell 
modell. 
 

Teoretisk 
bakgrund 

Hypoteser:  
– Inkomsttransfereringar reducerar arbetsincitamenten. 
– Det finns signifikanta olikheter mellan olika minoriteter i samhället när det gäller användande av 
välfärdsstöd.  
– Immigranter förväntas ha mindre kunskap om välfärdsprogram vilket kan leda till mindre 
deltagande. 
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Artikel 8 Gottschalk (1996): “Is the correlation in welfare participation across 
generations spurious?” 
 

Typ av 
publikation 

Artikel,  
Journal of Public Economics 
 

Land USA 
 

Syfte Syftet med artikeln är att undersöka om det observerade sambandet mellan mödrars och döttrars 
mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd (AFDC) beror på att mammans mottagande i sig påverkar 
dottern eller om det är ett falskt samband som snarare beror på andra oobserverade bakomliggande 
faktorer.  
 

Metod Statistisk modell 
 

Data Data från “the Panel Study of Income Dynamics” (PSID) och  “the National Longitudinal Survey 
of Youth” (NLSY). 
 
Urvalet består av döttrar mellan 23 och 28 år1988 som kunde kopplas till deras mödrar.  
 
Observation av mödrars mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd 1968, när döttrarna var mellan 3 
och 8 år  
357 svarta döttrar och 402 vita döttrar 
 

Variabler – Döttrars mottagande avekonomiskt välfärdsstöd (23-28 år 1988) 
– Mödrarnas mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd  
– Etnicitet 
– Om dottern har barn 
– Moderns framtida mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd 
 

Resultat Starkt förhållande mellan mödrars mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd och deras döttrars 
mottagande. Svårt att kontrollera för obemärkta bakomliggande faktorer som exempelvis 
arbetstillfällen och attityder. 
 
Uppskattningarna för sambandet av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd bland vita verkar inte 
vara falskt. För svarta verkar en del av sambandet vara falskt och bero på andra bakomliggande 
faktorer.  
 

Slutsatser Svårt att kontrollera för andra bakomliggande faktorer som kan leda till ett falskt samband. 
Mammans mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd verkar ändå ha en viss signifikant positiv 
inverkan på dotterns deltagande.  
 

Teoretisk 
bakgrund 

Välfärdsbeteende kontra obemärkta bakomliggande faktorer som påverkar båda generationer 
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Artikel 9 Levine, P. & Zimmerman, D (1996): “The Intergenerational Correlation 
in AFDC Participation: welfare trap or poverty trap” 
 

Typ av 
publikation 

Discussion Paper, 
Institute for Research on Poverty 
 

Land USA 
 

Syfte Syftet är att undersöka om länken mellan mödrars och deras döttrars mottagande av ekonomiskt 
välfärdsstöd (AFDC) speglar ett orsakssamband eller om länken kan förklaras genom ett 
samband mellan generationers inkomst. 
 

Metod Instrumental variable approach 
 

Data Data från National Longitudinal Surveys 
Mammors AFDC-status mäts 1968, 1970, 1971 
Döttrars AFCD-status mäts 1983 
 

Variabler – Mamma med/utan AFDC, 
– Dotter med/utan AFCD, 
– Förälderns inkomst 
 
Individuella drag för mamman och dottern: 
– ålder 
– utbildning 
– etnicitet 
– familjestruktur 
– region 
 
Instrumentala variabler: 
– delstat 
– AFDC-nivå 
– fattigdomsnivå 
– inkomst/capita 
– utbildning/capita 
– arbetslöshetsnivå 
 

Resultat Döttrar till föräldrar som tar emot ekonomiskt välfärdsstöd löper själva en större risk för att ta 
emot stöd. 
 
Mycket av sambandet kring mottagande av AFDC mellan generationer kan förklaras genom 
samband mellan generationers inkomst och andra familjeegenskaper. 
 

Slutsatser Sambandet mellan generationers mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd speglar snarare ett 
samband mellan inkomst och familjespecifika egenskaper  
 

Teoretisk 
bakgrund 

Variabler som samvarierar med inkomst samvarierar även mellan generationer  
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Artikel 10 Pepper, John (2000): “The Intergenerational Transmission of Welfare 
Receipt: A Nonparametric Bounds Analysis” 
 

Typ av 
publikation 

Artikel, 
The Review of Economics and Statistics 
 

Land USA 
 

Syfte Syftet med studien är att ompröva effekten av att växa upp i ett hushåll som tar emot AFDC på 
framtida mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd (Aid to Families with Dependent Children). 
 
Fokus ligger primärt på svarta döttrar till ensamstående föräldrar. 
Syftet med studien är att lyfta fram urvalsproblemet samt observera föräldrarnas och döttrarnas 
mottagande i längre observationsfönster för att se om det finns en effekt av hur länge man mottar 
AFDC. 
 

Metod Nonparametric bounding method 
The Tobit model 
The ordered outcomes assumption 
The instrumental variable assumption  
 

Data Data från the Panel Study of Income Dynamics 
 
– 1 205 döttrar 
– 24–33 år 1989 
– Information åren 1984–1989 (under ålder 12-16 år) 
– Två observationer à 5 år 
 

Variabler Föräldraegenskaper: 
– svart/vit 
– singel/gift 
– 4 barn eller fler 
– 3 barn eller färre 
– AFDC-mottagande/ej mottagande 
 
– Förväntad längd på mottagande 
– Sannolikhet för mottagande 
– Sannolikhet för mottagande i mer än två år 
 

Resultat Resultaten överensstämmer med uppfattningen att sannolikheten för framtida mottagande av 
ekonomiskt välfärdsstöd ökar om man är uppvuxen i ett hushåll som tar emot ekonomiskt 
välfärdsstöd.  Resultaten är också i linje med tolkningen att effekten är försumbar eller till och 
med, i vissa fall, väsentligen negativ. 
 

Slutsatser En tonåring som exponerats för ekonomiskt välfärdsstöd under sin uppväxt har större sannolikhet 
för att själv ta emot stöd. Något som bör finnas i åtanke är dock att det inte är möjligt att dra 
slutsatser utifrån enbart dessa data.   
 

Teoretisk 
bakgrund 

Antagandet om att växa upp i ett hushåll som tar emot AFDC gör att dottern kommer att ta emot 
AFDC under en längre tidsperiod som vuxen. 
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Artikel 11 Maloney, Tim, Maani, Sholeh och Pacheco, Gail (2003): “Intergenerational 
Welfare Participation in New Zealand” 
 

Typ av 
publikation 

Artikel 
Australian Economic Papers 
 

Land Nya Zeeland 
 

Syfte Syftet med studien är att uppskatta styrkan av det intergenerationella sambandet av ekonomiskt 
välfärdsmottagande (av Unemployment Benefit, UB eller The Domestic Purposes Benefit, DPB). 
Målet är att använda sig av tidigare forsknings uppskattningstekniker för att se på 
intergenerationell överföring av ekonomiskt välfärdsmottagande på Nya Zeeland.  
 

Metod Regressionsanalys 
Två uppskattningstekniker:  
– OLS (genomsnittet av föräldrars ekonomiska välfärdsmottagande över 14 år)  
– IV estimation techniques (familjeegenskaper används som variabler för att se på föräldrars 
benägenhet att ta emot stöd)   
 

Data Data från the New Zealand panel data och longitudinell data från the Christchurch Health and 
Development Study (CHDS).  
Årliga intervjuer med föräldrarna från barnets födsel till 16 år. Barnen deltog i enkätundersökning 
vid 16, 18 och 21 års ålder.  
Respondenterna består av 847 ungdomar + deras föräldrar. 
Observation av föräldrarna mellan 1978 och 1991 och av barnen 1993–1998 
 

Variabler Beroende variabel:  
– barnens mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd (DPB och UB)   
 
Oberoende variabler: 
– föräldrarnas mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd eller ej 
– föräldrarnas utbildning 
– familjestruktur 
– etnicitet 
– kön 
 

Resultat Studiens resultat visar på att korrelationskoefficienten mellan föräldrars och deras barns 
mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd är mellan en tredjedel och två tredjedelar. En del av den 
här effekten verkar bero på lägre utbildningsnivå för barn som vuxit upp i familjer som tagit emot 
stöd. Korrelationskoefficienten för mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd kan variera mellan 
demografiska grupper. Det var större sannolikt att kvinnor tog emot stöd än män, Maori hade en 
dubbelt så stor sannolikhet att ta emot stöd och barn med lägre utbildningsnivå hade en fyra gånger 
så hög sannolikhet för att ta emot ekonomiskt välfärdsstöd i jämförelse med dem som hade en 
formell utbildning.  
 

Slutsatser Resultaten tyder på att styrkan av sambandet mellan föräldrars och deras barns mottagande av 
ekonomiskt välfärdsstöd är närmare en tredjedel. En del av detta samband verkar bero på en lägre 
utbildningsnivå hos barnen uppvuxna i familjer som tagit emot stöd.    
 

Teoretisk 
bakgrund 

Den övergripande intergenerationella länken mellan föräldrars och deras barns mottagande av 
ekonomiskt välfärdsstöd förväntas reflektera både en direkt och indirekt länk.  
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Artikel 12 Martin, Molly A. (2003): “The Role of Family Income in the 
Intergenerational Association of AFDC Receipt” 
 

Typ av 
publikation 

Artikel 
Journal of Marriage and Family 
 

Land USA 
 

Syfte Syftet med studien är att utveckla förståelsen kring hur stor roll familjeinkomst och föräldrars 
mottagande av AFDC spelar för intergenerationella band i mottagandet av AFDC.   
I studien jämförs döttrar från familjer med låga inkomster som inte tog emot bidrag med döttrar 
från familjer med AFDC. 
 

Metod Logistisk regression 
Censored regressions modell 
 

Data Data från the Panel Study of Income Dynamics 
Observation under 6 år av döttrar födda mellan 1960 och1976 som är mellan 14 och 30 år 1990 
(om mottagande av AFDC + om fött barn) 
1968 års kohort används i analysen 
  

Variabler Dotterns egenskaper: 
– etnicitet 
– fött barn 
– civilstånd  
– mottagande av AFDC, antal år 
 
Familjeegenskaper (när dottern var mellan 8 och 13 år): 
– medelinkomst 
– mottagande av AFDC? 
– ensamstående mamma? 
– genomsnittligt antal barn 
– område 
 
Mammans egenskaper: 
– utbildning 
– funktionsnedsättning 
– ogift vid födseln av dottern? 
 

Resultat Det är mer sannolikt att kvinnor uppvuxna i familjer med AFDC själva tar emot AFDC, i 
jämförelse med kvinnor från familjer utan stöd. Studien kan inte bekräfta, men inte heller förneka, 
att sambandet speglar ett orsakssamband men en generationsöverföring av finansiella resurser kan 
delvis förklara samband i mottagande av AFDC mellan generationer. Den ekonomiska modellen 
om begränsade resurser kan till viss del förklara effekten av mottagande av AFDC. Det är mer 
sannolikt att döttrar från familjer med låg inkomst tar emot AFDC i jämförelse med döttrar från 
familjer med hög inkomst. Resultaten visar på att familjeinkomst spelar en viktig roll för att 
förklara samband mellan generationers mottagande av AFDC.  
 
Studien kan inte säga om familjeinkomst påverkar genom att spegla en brist på pengar eller spegla 
föräldrarnas egenskaper, men de krav som ställs för att vara berättigad för att ta emot AFDC tyder 
på att en del av effekten i alla fall beror på den låga inkomsten. Resultaten indikerar att effekten av 
att föräldrar tar emot AFDC är indirekt genom begränsningar i barnens möjligheter och val. 
 

Slutsatser Studien kan inte fullt ut förklara ett orsakssamband i föräldrars och deras barns mottagande av 
AFDC. Föräldrars socioekonomiska egenskaper kan påverka barnens socioekonomiska status 
genom familjeinkomst, utbildning och arbetslivserfarenheter. Intergenerationell överföring av 
mottagande av AFDC verkar spegla en stratifieringsprocess i samhället.   
 

Teoretisk 
bakgrund 

Den ekonomiska modellen/begränsade resurser: om föräldrar och barn har få ekonomiska resurser 
kan båda vända sig till välfärdssystemet för stöd. Det intergenerationella sambandet när det 
kommer till mottagande av stöd kan spegla en stratifiering och berättigandekrav från 
välfärdssystemet.  
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Artikel 13 Bartholomae, Suzanne, Fox, Jonathan & McKenry, Patrick (2004): “The 
Legacy of Welfare. Economic Endowments or Cultural Characteristics?” 
 

Typ av 
publikation 

Artikel 
Journal of Family Issues 
 

Land USA 
 

Syfte Studien undersöker om föräldrars välfärdshistoria har en effekt på individers nuvarande 
användande av ekonomiskt välfärdsstöd (någon typ av välfärdshjälp från matkuponger till bidrag). 
Genom att använda nya tekniker och inkludera fler variabler som attityd, kultur och grannskap. 
 

Metod Logistisk regression 
Decomposition analysis 
Enkätstudie 
 

Data Data från the National Survey of Households and Families  
År 1987–1988 och 1992–1993 
13 017 respondenter över 18 år 
 

Variabler Beroende variabel: 
– Nuvarande mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd (1987–88) 
 
Oberoende variabler: 
– Bakgrundsfaktorer: föräldrars mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd, föräldrars 
socioekonomiska status, uppväxt med biologiska familjen 
– Demografiska faktorer: ålder, etnicitet, region  
– Humankapital: utbildning, anställning, arbetsförhindrande omständighet 
– Hushållsegenskaper: antal personer och barn i hushållet, familjestruktur 
– Värderingar och attityder: attityd gentemot utomäktenskapliga födslar, samboende utan 
giftermål, könsroller  
 

Resultat Resultaten visar på att familjekapital och tillgångar snarare än en överföring av attityder, 
värderingar och beteenden kunde förklara nuvarande mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd. 
Faktorer som utbildning, socioekonomisk status, attityder och det lokala områdets resurser verkar 
influera. 
 
Personer med föräldrar som hade mottagit ekonomiskt välfärdsstöd tog i större utsträckning själva 
emot ekonomiskt välfärdsstöd, i jämförelse med personer som inte vuxit upp med stöd. Trots detta 
kunde inte studien visa på att nuvarande mottagade var relaterat till föräldrarnas historia av 
mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd. Studien fann att ekonomiska bakgrundsfaktorer snarare 
kunde förklara nuvarande mottagande. En historia av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd 
hänger snarare ihop med familjekapital och tillgångar än en välfärdskultur. Personer med föräldrar 
med en historia av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd hade generellt föräldrar med 
uppskattad lägre socioekonomisk status, mindre utbildning, mindre andel anställningar och en 
större andel familjeuppbrott.  
 

Slutsatser Föräldrars historia av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd kan påverka familjekapital och 
tillgångar mer än en familjekultur. Skillnader i utbildning, socioekonomisk status, attityder och det 
lokala områdets resurser kan vara en del av förklaringen i förhållandet mellan föräldrars 
mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd och respondentens nuvarande mottagande. Genom att 
fokusera på humankapital kan beroende minska. 
 

Teoretisk 
bakgrund 

– Kulturell modell: värderingar, attityder och beteende överförs inom familjen, från föräldrar till 
barn 
– Strukturell/ekonomisk modell: beroende beror på begränsade möjligheter och ekonomisk 
bakgrund  
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Bokkapitel 
1 

Page, M. (2004): “New evidence on the intergenerational correlation in 
welfare participation” 
 

Typ av 
publikation 

Bokkapitel 

Land USA 
 

Syfte Syftet är att bistå med uppdaterade resultat, nya bevis och redovisa deras relevans för 
generationers mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd (AFDC, General Assistance, food stamps, 
Supplemental Security Income). Detta görs genom att titta på nyare data från Panel Study of 
Income Dynamics (1968–93) samt genom att undersöka om familje- och områdesbakgrundens 
betydelse har förändrats och om tidigare studiers resultat har påverkats av för korta mätperioder. 
 

Metod Statistisk analys: korrelationstest 
 
– Ovillkorlig/villkorlig sannolikhet 
 

Data Data från PSID (Panel Study of Income Dynamics) 
1899 kvinnor mellan 27 och 42 år 1993.   
Föräldrar med ekonomiskt välfärdssstöd mellan 1968 och året då dottern flyttade hemifrån 
 

Variabler Mödrar och döttrar: 
– Döttrar med förälder med och utan en historia av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd 
 
Förälder observeras tills  
– dottern flyttar hemifrån 
– när dottern är 14–16 år  
– när dottern är 14 år 
 
Dotterns ålder vid observation av ev. mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd 
– observerad tills 27 år 
– observerad mellan 25 och 27 år 
– observerad enbart vid 27 år 
 
Familjebakgrund: 
– Förälders inkomst 
– Ensamstående mor 
– Ekonomiskt välfärdsstöd 
– Dotterns ålder i olika spann 
 

Resultat En majoritet av kvinnorna som har bakgrund i ett hushåll som tagit emot ekonomiskt välfärdsstöd 
blir inte själva mottagare. Kvinnor som under sin uppväxt upplevt ekonomiskt välfärdsmottagande 
löper en nästan tre gånger så hög risk för att själva bli mottagare i jämförelse med kvinnor från 
familjer utan ekonomiskt välfärdsstöd. 
 
Andra faktorer än exponering under uppväxten spelar in. 
Det uppskattade sambandet mellan generationers mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd är 
snäppet högre än vad tidigare studier visat (0,302). 
 

Slutsatser Korta observationsperioder kan leda till snedvridna resultat i både uppåt- och nedåtgående 
riktning. 
 
Ålder för när barnet som vuxen kontrolleras för ev. mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd spelar 
in. 
 
Andra faktorer som familjebakgrund och samhällsbakgrund har en påverkande roll. 
 
De flesta kvinnor som vuxit upp i ett hushåll som tagit emot ekonomiskt välfärdsstöd blir inte 
själva mottagare som vuxna. 
 

Teoretisk 
bakgrund 

Antagande (generellt inte författarens) om att välfärdsdeltagande i en generation uppmuntrar nästa 
generations deltagande, s.k. välfärdskultur  (attitydförändring, erfarenhet av systemet, svagare 
koppling till arbetsmarknaden). 
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Artikel 14 Siedler, Thomas (2004): “Is the receipt of social assistance transmitted 
from parents to children? Evidence from German panel data“ 
 

Typ av 
publikation 

Artikel,  
Institute for Social and Economic Research & The German-Socio Economic Panel Study 
 

Land Tyskland 
 

Syfte Att undersöka i vilken utsträckning det finns ett samband mellan föräldrars och deras barns 
mottagande och hur länge de mottar socialbidrag som unga vuxna  
 

Metod – Probit & Tobit modell 
– Instrumentell variabel (IV) 
– Icke-parametriskt test 
 

Data Data från the German Socio-Economic Panel Study 
Observation av unga vuxna 22 år+ 
1984–2002 
 

Variabler Unga 22+ med föräldrar med socialbidrag under senare delen av uppväxten 
 
Unga 22+ med föräldrar med låg inkomst, berättigade till bistånd, men utan bidrag 
 
Beroende: mottagande av socialbidrag + längden (månader) 
 
Oberoende socioekonomiska faktorer för föräldrar och barn 
– ålder 
– kön 
– civilstånd 
– invandrare 
– högsta utbildningsnivå för barnet + mamman 
– antal barn 
– mammans sysselsättningshistorik 
 
Familjestress: 
– erfarenhet av att vara ogift, skiljsmässa, död far 
 
Geografiska variabler: 
– Öst/Västtyskland 
– Storstad  
– Årlig, lokal arbetslöshetsnivå 
 

Resultat De empiriska resultaten antyder att föräldrars mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd under 
barnens senare uppväxtår ökar benägenheten samt längden på barnens egna mottagande som 
unga vuxna 
– skillnad mellan döttrar och söner; söner högre benägenhet 
– ingen signifikant skillnad mellan unga kvinnor i forna Öst-/Västtyskland. Män i Öst mer 
benägna. 
– skilsmässa under uppväxten antyds påverka döttrars mottagande  
– mammans anställningshistorik visar ingen signifikant effekt 
– skillnader mellan hushåll med stöd och hushåll som är mindre välbeställda och berättigade till 
stöd men som inte uppbär detta 
 

Slutsatser Resultaten antyder att en intergenerationell länk i mottagandet av socialbidrag mellan 
generationer existerar. Däremot är det oklart om detta resultat reflekterar ett orsakssamband. 
 

Teoretisk 
bakgrund 

Ekonomisk modell: välfärdsstigma sjunker 
 
Role model theory och Welfare culture hypothesis: utveckling av värderingar, normer och 
attityder, uppmuntrar inte till självständighet 
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Artikel 15 Beaulieu, Duclos, Fortin & Rouleau (2005): “Intergenerational reliance on 
social assistance: Evidence from Canada” 
 

Typ av 
publikation 

Artikel, 
Journal of Population Economics 
 

Land Kanada 
 

Syfte Att undersöka intergenerationell överföring av socialbidragsberoende i Québec och se vilken 
period av uppväxten under vilken föräldrarna mottog bistånd som påverkade barnens framtida 
mottagande mest 
 

Metod Ekonometrisk modell: fokus på simultan observation av både föräldrars och barns deltagande i 
välfärdsprogram 
 

Data Data från Ministère de la Solidarité Sociale 
 
Månatlig data på socialbidragsmottagnade för 17 203 ungdomar mellan 1990 och 1995 och deras 
föräldrar (mottagare minst en månad) mellan 1979 och 1995 
 

Variabler  Nivå av deltagande i välfärdsprogram: 
– Föräldrars och barnens längd (månader) på bidragsmottagande 
– Barnens ålder (tidig barndom – sent tonår) under olika perioder av föräldrarnas deltagande 
– Typ av familj 
 
Exogena variabler: 
– Föräldrarnas utbildningsbakgrund (antal år) 
– Föräldrarnas etnicitet och första språk 
– Region  
– Antal barn 
– Föräldrarnas ålder 1990 
– Hushållssammansättning 
 

Resultat Resultatet visar på en signifikant korrelation mellan föräldrars deltagande i bidragsprogram under 
barnets uppväxt och barnets eget deltagande i tidig vuxen ålder.  
 
Generellt är sambandet mellan föräldrarnas och ungdomarnas deltagandenivå högre för senare 
delen av tonåren. 
 
En månads ökning av bidragsmottagande för föräldrarna ökar sannolikheten för att barnens 
mottagande blir längre. 
 

Slutsatser Sambandet kan komma från två källor; inlärningseffekter eller delade förutsättningar. 
Huruvida det är ett orsakssamband eller ett samband mellan olika faktorer påverkar 
policyimplikationerna.  
Påverkan av föräldrarnas biståndsmottagande verkar vara starkast vid 7–9 år och 16–17 år. 
Sambandet kan bero på andra faktorers samvariation, t ex fattigdom, humankapital mm. 
 

Teoretisk 
bakgrund 

1. Ett orsakssamband kan bero på att beteenden, lärdom om hur systemet fungerar och en minskad 
stigmatiserande känsla minskar motvilligheten till att ta emot ekonomiskt välfärdsstöd 
 
2. Delade förutsättningar kan leda till samband mellan föräldrars- och barns mottagande av 
ekonomiskt välfärdsstöd, pga. individuella och miljöspecifika faktorer (observerade och 
oobserverade) 
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Artikel 16 Lee, M.A, Singelmann, Joachim och Yom-Tov, Anat (2007): ”Welfare 
myths: The transmission of values and work among TANF families” 
 

Typ av 
publikation 

Artikel, 
Social Science Research 
 

Land USA 
 

Syfte Syftet är att undersöka orsaksförhållandet mellan familjebakgrund, socioekonomiska egenskaper 
och attityder gällande två utfall: deltagande i välfärdsprogramet TANF (Temporary Assistance for 
Needy Families) och anställning utifrån två teoretiska perspektiv  
 
1. Finns en direkt effekt mellan föräldrars bakgrund och sannolikheten för mottagande av 
ekonomiskt välfärdsstöd och jobb? 
2. Finns det en indirekt effekt av familjens bakgrund, om ja, innebär den indirekta effekten en 
utveckling av attityder gentemot prestationer eller ekonomiska möjligheter? 
3. Påverkar möjligheter/tidigare prestationer värderingar genom familjebakgrund via attityder? 
 

Metod Enkätdata och intervjuer 
Strukturella ekvationsmodeller 
 

Data Data hämtad från the Louisiana Welfare Survey. Slumpmässigt urval av välfärdsmottagare 1998–
1999 i Louisiana.   
 
Respondenter 18 år och äldre med ekonomiskt välfärdsstöd 
 

Variabler Beroende variabler:  
– Fortsatt mottagande av TANF 
– Anställningsstatus 
 
Oberoende variabler: 
– Föräldrabakgrund (utbildning, arbete, mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd) 
– Socioekonomiska egenskaper (barn, AFDC, utbildningsnivå, arbetsmarknadserfarenhet)  
– Värderingar (frågor/påstående som rangordnas) 
– Möjligheter (utbildningsnivå, mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd, arbetslivserfarenhet, barn, 
fysiska begränsningar, område) 
 

Resultat Resultaten ger inte stöd till att det finns en “välfärdskultur”. Bevis finns för det strukturella 
perspektivets syn på attityder, välfärdsdeltagande och anställning. Föräldrarnas bakgrund påverkar 
barnens socioekonomiska egenskaper som vuxna vilket i sin tur påverkar mottagandet av 
ekonomiskt välfärdsstöd och attityden till arbete. 
 

Slutsatser Indikatorer på att en överföring av mottagande av ekonomiskt välfärdsstöd och deltagande på 
arbetsmarknaden sker mellan generationer, men inte via värderingar. Den underliggande 
mekanismen enligt välfärdskulturens perspektiv motsägs.  
 
En indirekt effekt av mammans bakgrund, genom utbildning och arbetslivserfarenhet, kan påverka 
barnets attityd vilket stödjer hypotesen om att det är möjligheter/förutsättningar som påverkar 
värderingarna. 
 

Teoretisk 
bakgrund 

Attityder och värderingar påverkar utfall i arbete/deltagande i välfärdsprogram: 
 
– Fattigdomskulturperspektivet 
(barn från fattiga familjer socialiseras in i en kultur av fattigdom med värderingar och synsätt som 
hindrar dem från att fånga möjligheter 
 
– Det strukturella perspektivet 
(barn som växer upp i fattiga familjer har mindre humankapital vilket gör dem mindre 
konkurrenskraftiga, brist på möjligheter 
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